
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารทดสอบและประเมนิสมรรถนะทางวิชาชีพคร ู พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะ   
ทางวิชาชีพครู  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  เพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งของกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู   
และมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภาก าหนด 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๖  และข้อ  ๗  แห่งข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๖๒   
เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  และการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖3  เมื่อวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๓  
คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
ไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการคุรุสภา 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบและประเมิน

สมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   
“สมรรถนะทางวิชาชีพครู”  หมายความว่า  ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  การปฏิบัติงาน  

และการปฏิบัติตน  ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภาก าหนด 
“การทดสอบและประเมิน”  หมายความว่า  การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตที่ก าหนดในข้อบังคับคุรุสภา 
“หลักเกณฑ์และวิธีการ”  หมายความว่า  หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะ

ทางวิชาชีพครูตามที่คณะอนุกรรมการก าหนด 
“ผู้เข้าทดสอบและประเมิน”  หมายความว่า  ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะ 

ทางวิชาชีพครูเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะอนุกรรมการก าหนด 
“ชาวไทย”  หมายความว่า  บุคคลที่มีสัญชาติไทย   
“ชาวต่างประเทศ”  หมายความว่า  บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย   
“ปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า”  หมายความว่า  คุณวุฒิปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ

ปริญญาเอกทางการศึกษา  หรือเทียบเท่า  หรือปริญญาอื่นที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ที่คุรุสภารับรอง  และปริญญาทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ผ่านการรับรอง  หรือ
เทียบคุณวุฒิจากหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในประเทศไทยเพ่ือใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู 

“ปริญญาอื่น”  หมายความว่า  คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาที่คุรุสภารับรอง  โดยผ่านการรับรอง
ความรู้  หรือการรับรองคุณวุฒิตามที่คุรุสภาก าหนดเพ่ือใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู 

“การรับรองความรู้”  หมายความว่า  การรับรองความรู้ของผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพครู   
ว่ามีความรู้เทียบเคียงได้กับมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา 

“การรับรองคุณวุฒิ”  หมายความว่า  การรับรองคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญา  เพ่ือการ
ประกอบวิชาชีพครู  ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามประกาศนี ้ และให้มีอ านาจออกค าสั่งและประกาศ  
รวมทั้งให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  และแจ้งให้
คณะกรรมการทราบ 

ส่วนที ่ ๑ 
คณะอนกุรรมการ 

 
 

ข้อ ๕ ให้มีคณะอนุกรรมการ  ซึ่งเเต่งตั้งโดยคณะกรรมการ  จ านวนไม่เกิน  ๑๕  คน  
ประกอบด้วย 

(๑) ประธานอนุกรรมการ  ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอชื่อจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
ทางการศึกษา 

(๒) อนุกรรมการ  โดยต าแหน่ง  ๓  คน  ประกอบด้วย  ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

(๓) อนุกรรมการ  จ านวนไม่เกิน  ๑๐  คน  ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอชื่อจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  ซึ่งมีคุณวุฒิ  และมีต าแหน่งทางวิชาการ  ผลงานทางวิชาการ  และ/หรือ
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน  ได้แก่  การจัดการศึกษา  
ในระดับปริญญาทางการศึกษา  หรือเทียบเท่า  การวัดและประเมินผล  การสร้างข้อสอบ  การจัดท าคลัง
ข้อสอบ  การสร้างเครื่องมือประเมิน  การบริหารจัดการทดสอบ  และการประเมิน  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ  
หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย  อย่างน้อย  ๑  คน   

(๔) เลขาธิการคุรุสภา  หรือรองเลขาธิการคุรุสภาที่เลขาธิการคุรุสภามอบหมาย  เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



(๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาที่เลขาธิการคุรุสภามอบหมายคนหนึ่ง   
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะอนุกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่ง   ๒  ปี   และเมื่ อครบก าหนดวาระ   
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่ภายใน  ๖๐  วัน  ทั้งนี้  ให้คณะอนุกรรมการชุดเดิม   
มีอ านาจและหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่ 

ข้อ ๖ คณะอนุกรรมการ  มีอ านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบาย  แนวทาง  และรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและ

ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
(๒) อ านวยการและด าเนินการตามนโยบาย  แนวทาง  และรายละเอียดของหลักเกณฑ์  และ

วิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
(๓) ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะ   

ทางวิชาชีพครูเพ่ือการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ   
(๔) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย 
(๕) พิจารณาอนุญาต  อนุมัติ  เห็นชอบ  หรือออกค าสั่งหรือประกาศใด ๆ  เพื่อการปฏิบัติงาน

ตามอ านาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 
(๖) ด าเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารทดสอบและประเมนิสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

 
 

ข้อ ๗ สมรรถนะทางวิชาชีพครู  ประกอบด้วย 
  (ก) ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ได้แก่ 
   (๑) วิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล  ประกอบด้วย 
    ๑) การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    ๒) การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
    ๓) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
   (๒) วิชาชีพครู 
   (๓) วิชาเอก  ตามที่คณะอนุกรรมการก าหนด 
  (ข) การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน  ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ได้แก่ 
   (๑) การจัดการเรียนรู้ 
   (๒) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
   (๓) การปฏิบัติหน้าที่ครู  และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  รายละเอียดของสมรรถนะทางวิชาชีพครู  ให้เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา   

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๘ เกณฑ์การตัดสินการทดสอบและประเมินแต่ละวิชาต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  
รายละเอียดขั้นตอน  วิธีการ  และเครื่องมือการทดสอบและประเมิน  ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการ
ก าหนด  โดยค านึงถึงข้อจ ากัดและความแตกต่างของผู้เข้าทดสอบและประเมิน 

ข้อ ๙ คณะอนุกรรมการ  อาจก าหนดให้เทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะ  
ทางวิชาชีพครู  ตามข้อ  ๗  (ก)  (๑)  และ  (๓)  จากหน่วยงานอื่นได ้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนกุรรมการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ข้อ  ๑๐ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ  ตามข้อ  ๗  (ก) 
  (ก) ผู้ศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา  หรือเทียบเท่า  ที่คุรุสภารับรอง 
   (๑) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา  หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง  หรือ 
   (๒) ผู้อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา  หรือเทียบเท่า   

ที่คุรุสภารับรอง  ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่คณะอนุกรรมการก าหนด 
  (ข) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาอื่น  ที่คุรุสภารับรอง  และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 
   (๑) ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภาก าหนด  หรือ 
   (๒) ผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพครู 
  ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินในข้อ  ๗  (ก)  ต้องช าระค่าสมัครเป็นรายครั้ง 

ตามอัตราที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 
ข้อ  ๑๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  ตามข้อ  ๗  (ข)   
(๑) เป็นชาวไทย  หรือชาวต่างประเทศ  ที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา  

หรือเทียบเท่า  ที่คุรุสภารับรอง  หรือ 
(๒) เป็นชาวไทย  หรือชาวต่างประเทศ  ที่มีคุณวุฒิปริญญาอื่น  ที่คุรุสภารับรองตามข้อ  ๑๐  (ข) 
ข้อ  ๑๒ ก าหนดการทดสอบและประเมินความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามข้อ  ๗  (ก)   

ในแต่ละปี  ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 
ทั้งนี้  ผู้ เข้ารับการทดสอบและประเมินจะต้องลงทะเบียน  บันทึกข้อมูล  สมัครเข้ารับ 

การทดสอบและประเมิน  รวมทั้งปฏิบัติการอื่น ๆ  ตามระบบ  วิธีการ  ขั้นตอน  และเงื่อนไขที่ส านักงาน  
เลขาธิการคุรุสภาก าหนด   

ข้อ  ๑๓ วิธีด าเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  ตามข้อ  ๗  (ข)   
(๑) ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมิน  ตามข้อ  ๑๑  (๑)  ให้มีผู้ประเมินซึ่งเป็นบุคลากร 

ของสถาบันการศึกษา  และสถานศึกษา  หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้   อาจมีบุคลากรอื่น 
เป็นผู้ประเมินร่วมด้วย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

(๒) ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมิน  ตามข้อ  ๑๑  (๒)  ให้มีผู้ประเมินซึ่งเป็นบุคลากร   
ของสถานศึกษาที่ผู้รับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น  และบุคลากรอื่น  ตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่คณะอนุกรรมการก าหนด 
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ข้อ  ๑๔ ให้ผู้ประเมินตามข้อ  ๑๓  ด าเนินการประเมินตามรายละเอียดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเครื่องมือประเมินที่คณะอนุกรรมการก าหนด  และรายงานผลการประเมินต่อเลขาธิการคุรุสภา   
ตามแนวทางที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาก าหนด 

ข้อ  ๑๕ ให้เลขาธิการคุรุสภาเสนอผลการประเมินตามข้อ  ๑๔  ต่อคณะอนุกรรมการ   
เพื่อพิจารณารับรองผลการประเมิน 

ข้อ  ๑๖ ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินที่เป็นชาวต่างประเทศ  ให้ยกเว้นการทดสอบ  และ
ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพตามข้อ  ๗  (ก)  (๑)  เฉพาะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   

ข้อ  ๑๗ ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศแล้ว  
ให้ยกเว้นการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ  ตามข้อ  ๗  (ก)   

ข้อ  ๑๘ ผู้ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูต้องผ่านเกณฑ์การตัดสิน  
ตามข้อ  ๗  (ก)  และ  (ข) 

  ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมิน  ตามข้อ  ๗  (ก)  ในวิชาใด ๆ   ให้ใช้ผลการทดสอบ
และประเมินที่ผ่านเกณฑ์ในวิชานั้น ๆ  เพ่ือขอรับใบอนุญาตได้ภายใน  ๓  ปี  นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล  
การทดสอบและประเมิน  หากเกินก าหนด  ถือว่าผลการทดสอบและประเมินนั้นสิ้นสุดลง  ต้องเข้าทดสอบ
และประเมินใหม่ 

  ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินตามข้อ  ๗  (ข)  สามารถใช้ผลการทดสอบและ
ประเมินประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด   
ในข้อบังคับคุรุสภาต่อไปได้ 

ข้อ  ๑๙ ให้คณะอนุกรรมการรับรองผลการทดสอบและประเมินตามข้อ  ๗  แล้วเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศผลตามระบบที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาก าหนด   

ข้อ  ๒๐ ให้คณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   
ที่คณะกรรมการแต่งตั้งก่อนประกาศนี้บังคับ  มีอ านาจหน้าที่ตามประกาศนี้ต่อไปจนครบวาระตาม  
ค าสั่ง  การใด ๆ  ที่คณะอนุกรรมการดังกล่าวด าเนินการแล้วให้ถือเป็นการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่  
ของคณะอนุกรรมการตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการคุรุสภา 
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อัตราค่าสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
ตามประกาศฯ ข้อ ๗ (ก) 
------------------------------- 

๑. ผู้ต้องการประกอบวิชาชีพครู ชาวไทย 
  ๑.๑ วิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   (๑) การใชภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓๐๐ บาท 
   (๒) การใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓๐๐ บาท 
   (๓) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ๓๐๐ บาท 
 ๑.๒ วิชาชีพคร ู ๓๐๐ บาท 
 ๑.๓ วิชาเอก ๓๐๐ บาท ต่อวิชา 
 
๒. ผู้ต้องการประกอบวิชาชีพครู ชาวต่างประเทศ 
  ๒.๑ วิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 
           (๑) การใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๕๐๐ บาท 
           (๒) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ๕๐๐ บาท 
 ๒.๒ วิชาชีพคร ู ๕๐๐ บาท 
 ๒.3 วิชาเอก ๕๐๐ บาท ต่อวิชา 
 
๓. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงินค่าสมัคร (ถ้ามี) 


