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ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
เมื่อ วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ และ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการคุรุสภา จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารทดสอบ
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “ปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า” แห่งประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า ” หมายความว่า คุณวุฒิปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต วิชาชีพครู ปริญญาโท และปริญญาเอกทางการศึกษา หรือเทียบเท่า ที่คุรุ สภารับรอง และ
ปริญญาทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ผ่านการเทียบคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐ”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ ให้ มี ค ณะอนุ ก รรมการ ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการ จ านวนไม่ เ กิ น ๑๕ คน
ประกอบด้วย
(๑) ประธานอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา
(๒) อนุกรรมการ โดยตาแหน่ง ๓ คน ประกอบด้วย ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(๓) อนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ซึ่งมีคุณวุฒิ และ
มีตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และ/หรือประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้านรวมกัน ได้แก่ การจัดการศึกษาในระดับปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า การวัดและ
ประเมินผล การบริหารจัดการทดสอบและการประเมิน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
อย่างน้อย ๑ คน
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(๔) เลขาธิการคุรุสภา หรือรองเลขาธิการคุรุสภาที่เลขาธิการคุรุสภามอบหมาย เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ
(๕) พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาที่ เ ลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภามอบหมายคนหนึ่ ง
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะอนุกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี และเมื่อครบกาหนดวาระให้คณะกรรมการ
ดาเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่ภายใน ๖๐ วัน ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการชุดเดิมมีอานาจ
และหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่”
ข้อ 5 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 6 แห่ ง ประกาศคณะกรรมการคุ รุ ส ภา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ คณะอนุกรรมการ มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดแนวทาง และรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู
(๒) อานวยการและดาเนินการตามแนวทาง และรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
(๓) กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
เพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
(๔) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
(๕) พิจารณาอนุญาต อนุมัติ เห็นชอบ หรือออกคาสั่งหรือประกาศใด ๆ เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามอานาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
(๖) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย”
ข้อ ๖ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๗ แห่ ง ประกาศคณะกรรมการคุ รุ ส ภา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ สมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบด้วย
(ก) ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่
(๑) วิชาชีพครู
(๒) วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(๓) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(๔) วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
(๕) วิชาเอก ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด
(ข) การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่
(๑) การจัดการเรียนรู้
(๒) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
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(๓) การปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
รายละเอียดของสมรรถนะทางวิชาชีพครู ให้เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๘ เกณฑ์การตัดสินการทดสอบและประเมินตามข้อ ๗ แต่ละวิชาต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
โดยให้คานึงถึงค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัดประกอบการพิจารณาด้วย หรือตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด
รายละเอี ย ดขั้ น ตอน วิ ธี ก าร และเครื่ อ งมื อ การทดสอบและประเมิ น ให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะอนุกรรมการกาหนด โดยคานึงถึงข้อจากัดและความแตกต่างของผู้เข้าทดสอบและประเมิน ”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๙ คณะอนุ กรรมการ อาจกาหนดให้เทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู ตามข้อ ๗ (ก) (๒) (๓) และ (๔) จากหน่วยงานอื่นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุ กรรมการ
กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ แห่งประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพตามข้อ ๗
(ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิที่สาเร็จการศึกษาในประเทศไทยข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(๑) วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า ที่คุรุสภารับรอง
(๒) วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีอื่นที่คุรุสภารับรอง
(๓) วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีอื่น และผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้
วิชาชีพของคุรุสภา
(ข) เป็นผู้มีคุณวุฒิที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(๑) วุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
(๒) วุฒิปริญญาอื่น และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ
(๓) วุฒิปริญญาตรีอื่น และมีคุณวุฒิประกาศนียบัต รวิชาชีพครูที่ใช้เวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๔) วุฒิปริญญาตรีอื่น และผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพ
ของคุรุสภา
(ค) เป็นผู้อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง
ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่คณะอนุกรรมการกาหนด
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ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินในข้อ ๗ (ก) ต้องชาระค่าสมัครเป็นรายครั้งตามอัตรา
ที่กาหนดท้ายประกาศนี้”
ข้อ ๑๐ ให้ ยกเลิกความในข้อ ๑๓ แห่งประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๓ วิธีดาเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามข้อ ๗ (ข)
(๑) ผู้ เ ข้ า รั บ การทดสอบและประเมิ น ตามข้ อ ๑๐ (ค) ให้ มี ผู้ ป ระเมิ น ซึ่ ง เป็ น บุ ค ลากร
ของสถาบันการศึกษา และสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจมีบุคลากรอื่นเป็นผู้ประเมิน
ร่วมด้วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะอนุกรรมการกาหนด
(๒) ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมิน ตามข้อ ๑๐ (ก) (ข) ให้มีผู้ประเมิ นซึ่งเป็นบุคลากร
ของสถานศึกษาที่ผู้รับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น และบุคลากรอื่น ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะอนุกรรมการกาหนด”
ข้อ ๑๑ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๖ แห่ ง ประกาศคณะกรรมการคุ รุส ภา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 1๖ ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินที่เป็นชาวต่างประเทศหรือชาวไทยที่อยู่ระหว่างศึกษา
หรือสาเร็จปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นจากต่างประเทศ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ
หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ให้ยกเว้นการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ ตามข้อ ๗ (ก) (๒)”
ข้อ ๑๒ ให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ตามข้ อ (๗) (ก) (๕) เมื่ อ คุ รุ ส ภาปรั บ ปรุ ง ระบบการออกใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพครู และการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาให้เชื่อมโยงกับวิชาเอก
ที่จะดาเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ภายใน ๒ ปี
ข้อ ๑๓ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การทดสอบและประเมิ น สมรรถนะทางวิ ช าชี พ ครู ด้ า นความรู้ แ ละ
ประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับการยกเว้น
การใช้ ผ ลการทดสอบและประเมิ น สมรรถนะทางวิ ช าชี พ ครู ด้ า นความรู้ แ ละประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ในวิชาเอก เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
ตรีนชุ เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา

อัตราค่าสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ตามประกาศฯ ข้อ ๗ (ก)
---------------------------๑. ผู้ต้องการประกอบวิชาชีพครู ชาวไทย
๑.1 วิชาชีพครู
๓๐๐ บาท
๑.2 วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓๐๐ บาท
๑.๓ วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๓๐๐ บาท
๑.๔ วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
๓๐๐ บาท
๑.๕ วิชาเอก ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด
๓๐๐ บาท
๒. ผู้ต้องการประกอบวิชาชีพครู ชาวต่างประเทศ
๒.1 วิชาชีพครู
๒.2 วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๒.๓ วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
๒.๔ วิชาเอก ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด
๓. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชาระเงินค่าสมัคร (ถ้ามี)

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

