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ประกาศคุรุสภา
เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๗) และมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มติ ค ณะกรรมการคุ รุ ส ภา ในการประชุ ม
ครั้ ง ที่ ๑๖/๒๕๕๖ วั น ที่ ๑๙ ธั น วาคม ๒๕๕๖ คุ รุ ส ภาจึ ง กํ า หนดเกณฑ์ ก ารรั บ รองปริ ญ ญา
และประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคุ รุ ส ภา เรื่ อ ง การรั บ รองปริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รทางการศึ ก ษาเพื่ อ
การประกอบวิชาชีพ
(๒) ประกาศคุ รุ ส ภา เรื่ อ ง การรั บ รองปริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รทางการศึ ก ษาเพื่ อ
การประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒)
(๓) ประกาศคุ รุ ส ภา เรื่ อ ง การรั บ รองปริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รทางการศึ ก ษาเพื่ อ
การประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๓)
ข้อ ๒ นอกจากจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในประกาศนี้
“เกณฑ์การรับรอง” หมายความว่า เกณฑ์การรับรองปริญญาตรี โท และเอกทางการศึกษา
ประกาศนียบัตร
“ปริญญา” หมายความว่า ปริญญาตรี โท และเอกทางการศึกษา หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ซึ่งกําหนดให้มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในสาขาวิชาชีพครู
และมีการปฏิบัติการวิชาชีพในสาขาบริหารการศึกษา
“ประกาศนียบัตร” หมายความว่า ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรปริญญาตรี โท และเอกทางการศึกษา ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู
“สถาบัน” หมายความว่า มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตร
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“การปฏิบัติการสอน” หมายความว่า การสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะหรือวิชาเอก
ตามหลั ก สู ต รปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต ร เป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ปี ก ารศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาที่ มี
คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกําหนด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุรุสภา
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้มีหน้าที่
ประเมินเพื่อการรับรองปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบ
มาตรฐาน องค์ประกอบและรายละเอียดอื่น ๆ ในกรณีที่สถาบันจัดการศึกษาที่ต่างไปจากมาตรฐาน
ที่กําหนด
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคุรุสภา
ข้อ ๓ การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร พิจารณาจากมาตรฐาน ๓ ด้าน ดังนี้
(๑) มาตรฐานหลักสูตร
(๒) มาตรฐานการผลิต
(๓) มาตรฐานบัณฑิต
องค์ประกอบของมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองตามวรรคหนึ่ง การขอรับการรับรอง และ
การติดตามผลการรับรองให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ หลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่จะเสนอให้คุรุสภารับรอง ต้องเป็นหลักสูตร
ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน
ข้อ ๕ สถานที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบ
หรือได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน
ข้อ ๖ ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่คุรุสภาให้การรับรอง ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์การรับรองในข้อ ๓ ต้องผ่านการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภากําหนด
ข้อ ๗ สถาบั น ที่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ การประเมิ น เพื่ อ รั บ รองปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต ร
ให้ยื่นคําขอเป็นหนังสือ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารตามแบบที่คุรุสภากําหนดต่อเลขาธิการก่อนเปิดสอน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ข้อ ๘ ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ป ระเมิ น เพื่ อ รั บ รอง
ประกอบด้วย
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(๑) ประธานอนุ ก รรมการซึ่ ง มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ า นบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาและ
มาตรฐานวิ ช าชีพ โดยมี ตํา แหน่งทางวิ ชาการไม่ต่ํ ากว่ารองศาสตราจารย์ หรือ ดํา รงตํา แหน่ง หรื อ
เคยดํารงตําแหน่งทางการบริหารในระดับอุดมศึกษาไม่ต่ํากว่าคณบดีหรือเทียบเท่า
(๒) อนุ ก รรมการ จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า สี่ ค น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้
และประสบการณ์ด้านบริหารจัดการการศึกษา ด้านวิชาการ หรือด้านการนิเทศการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา
(๓) อนุกรรมการจากกรรมการคุรุสภา จํานวนไม่เกินสองคน
ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภาคนหนึ่งเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๙ คณะอนุกรรมการอาจขอข้อ มูลเพิ่มเติม หรือ ให้สถาบันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ โดยสถาบันจะต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน ๔๕ วัน
ข้อ ๑๐ เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตแล้วให้เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต่อไปโดยเร็ว
ข้อ ๑๑ เมื่ อ คณะกรรมการให้ ก ารรั บ รองปริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รทางการศึ ก ษาแล้ ว
ให้เลขาธิการจัดทําประกาศคุรุสภาและแจ้งให้สถาบันทราบ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการเห็ น ว่ า ผลการประเมิ น ไม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ให้ เ ลขาธิ ก ารแจ้ ง
ให้สถาบันปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่ ส ถาบั น เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองแล้ ว ให้ แ จ้ ง
การเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ เพื่อดําเนินการประเมินตามที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือในกรณี
ที่คณะอนุกรรมการติดตามผลการรับรอง ให้นําความในข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการอาจเพิกถอนการรับรองตามข้อ ๑๑ หากผลการประเมินตามวรรคหนึ่งไม่เป็น
ไปตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยจัดทําประกาศคุรุสภาและแจ้งให้สถาบันทราบ
ข้อ ๑๓ การรั บ รองปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รของแต่ ล ะสถาบั น ไม่ เ กิ น คราวละห้ า ปี
และสถาบันต้องขอรับการประเมินใหม่ก่อนครบกําหนดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ข้อ ๑๔ การดําเนินงานรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรของแต่ละสถาบันต้องให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๘๐ วัน
ข้อ ๑๕ สถาบันจะต้องส่งข้อมูลหลังการรับรองตามที่คุรุสภากําหนด โดยคณะอนุกรรมการ
จะไปติดตามผลเชิงประจักษ์ ไม่น้อยกว่าหลักสูตรละ ๑ ครั้ง
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ข้อ ๑๖ ปริญญาและประกาศนียบัตรที่คุรุสภาให้การรับรอง เป็นคุณวุฒิที่ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพได้ตามเกณฑ์ที่คุรุสภากําหนด
ให้ ส ถาบั น เสนอรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต รในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อเลขาธิการ
ข้อ ๑๗ หากสถาบันยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามประกาศนี้ ให้ใช้เกณฑ์การรับรอง
ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙) ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีหลังจากวันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับ
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามประกาศข้อใดข้อหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ประธานกรรมการคุรุสภา

มาตรฐานและเกณฑ์ การรับรอง การขอรับการรับรอง และการติดตามผลการรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
รายละเอียดแนบท้ ายประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพือ่ การประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๗
ส่ วนที่ ๑ มาตรฐานและเกณฑ์ การรับรอง
ประกอบด้วย ๓ ตอน คือ (๑) มาตรฐานหลักสูตร (๒) มาตรฐานการผลิต และ (๓) มาตรฐานบัณฑิต ดังนี้
ตอนที่ ๑ : มาตรฐานหลักสู ตร
มาตรฐานหลักสู ตร
เกณฑ์ การรับรอง
ก. วิชาชีพครู
๑. มาตรฐานหลักสู ตร
๑. โครงสร้ างของหลักสู ตร
๑.๑ โครงสร้างหลักสูตรวิชาชีพครู
๑.๑ ปริ ญญาตรี ( ๕ ปี )
(หลักสู ตรปริ ญญาตรี ๕ ปี และ
(๑) จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า ๑๖๐ หน่วยกิต
ปริ ญญาตรี ควบโท ๖ ปี )
(๒) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
(๑) มีจาํ นวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า
(๓) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๔ หน่วยกิต
มาตรฐาน
(๓.๑) วิชาชีพครู
ไม่นอ้ ยกว่า ๔๖ หน่วยกิต
(๒) มีการกําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้
(รายวิชา ไม่นอ้ ยกว่า ๓๔ หน่วยกิต
เทียบโอนได้ตามเกณฑ์ สกอ. และ
ปฏิบตั ิการสอน ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)
ต้องเป็ นวิชาที่เรี ยนมาแล้วไม่เกิน
(๓.๒) วิชาเอก
ไม่นอ้ ยกว่า ๗๘ หน่วยกิต
๕ ปี
(ถ้าเป็ นวิชาเอกคู่ไม่นอ้ ยกว่าวิชาเอกละ ๓๙ หน่วยกิต)
(๓) มีการลงทะเบียนเรี ยนแต่ละภาค
(๔) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต
การศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ.
๑.๒ ปริ ญญาตรี ควบโท ( ๖ ปี )
(๔) มีการกําหนดให้การทําวิทยานิพนธ์
(๑) จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต
หรื อสาระนิพนธ์ เป็ นงานเดี่ยว
(๒) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
และมีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(๓) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ ยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต
ตามเกณฑ์ สกอ. (สําหรับหลักสูตร
(๓.๑) วิชาชีพครู
ไม่นอ้ ยกว่า ๔๖ หน่วยกิต
ปริ ญญาตรี ควบโท ๖ ปี )
(รายวิชาไม่นอ้ ยกว่า ๓๔ หน่วยกิต
ปฏิบตั ิการสอนไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)
(๓.๒) วิชาเอก
ไม่นอ้ ยกว่า ๘๖ หน่วยกิต
(ถ้าเป็ นวิชาเอกคู่ไม่นอ้ ยกว่าวิชาเอกละ ๔๓ หน่วยกิต)
(๔) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต
(๕) วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
หรื อสาระนิพนธ์
๓ - ๖ หน่วยกิต

๒
มาตรฐานหลักสู ตร
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๑.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑.๒ โครงสร้างหลักสู ตรวิชาชีพครู
(๑) จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า ๓๓ หน่วยกิต
(หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๒) รายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๗ หน่วยกิต
ปริ ญญาโท ปริ ญญาโทควบเอก ๔ ปี
ไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต
(๓) ปฏิบตั ิการสอน
และปริ ญญาเอก)
๑.๔ ปริ ญญาโท ( ๒ ปี )
(๑) มีจาํ นวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า
(๑) จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ หน่วยกิต
มาตรฐาน
(๒) รายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๓ หน่วยกิต
(๒) มีการกําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้
(รายวิชาไม่นอ้ ยกว่า ๒๗ หน่วยกิต
เทียบโอน ตามเกณฑ์ สกอ. และ
ต้องเป็ นวิชาที่เรี ยนมาแล้วไม่เกิน
ปฏิบตั ิการสอนไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต)
๕ ปี กรณี หลักสูตร
(๓) วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หรื อสาระนิพนธ์
๓ - ๖ หน่วยกิต
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะ จะต้องเรี ยนให้ครบ
๑.๕ ปริ ญญาโทควบเอก ( ๔ ปี )
ตามที่กาํ หนด ไม่สามารถเทียบโอนได้
(๑) จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า ๗๖ หน่วยกิต
(๒) รายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า ๔๐ หน่วยกิต
(๓) มีการลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละ
(รายวิชาไม่นอ้ ยกว่า ๓๒ หน่วยกิต
ภาคการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ.
ปฏิบตั ิการสอนไม่นอ้ ยกว่า ๘ หน่วยกิต)
(๔) มีการกําหนดให้ทาํ วิทยานิพนธ์
(๓) วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
หรื อสาระนิพนธ์ เป็ นงานเดี่ยว
๑.๖ ปริ ญญาเอก ( ๓ ปี )
และมีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ตามเกณฑ์ สกอ.
(๑) จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า ๖๙ หน่วยกิต
(๒) รายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๓ หน่วยกิต
(รายวิชาไม่นอ้ ยกว่า ๒๗ หน่วยกิต
ปฏิบตั ิการสอนไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต
(๓) วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

๓
มาตรฐานหลักสู ตร
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๑.๓ ความรู ้วิชาชีพครู
๒. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วชิ าชีพ
(๑) คําอธิบายรายวิชาบังคับในหลักสูตร
๒.๑ มาตรฐานความรู ้
ประกอบด้วย มาตรฐาน
๑) ความเป็ นครู
สาระความรู ้ และสมรรถนะ
๒) ปรัชญาการศึกษา
ในแต่ละมาตรฐานไม่นอ้ ยกว่าที่
๓) ภาษาและวัฒนธรรม
คุรุสภากําหนด
๔) จิตวิทยาสําหรับครู
(๒) มีการวัดและประเมินผลรายวิชา
๕) หลักสู ตร
อย่างเป็ นระบบ
๖) การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน
๗) การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู ้
๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๙) การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา
๑๑) คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
๒.๒ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
๑.๔ ประสบการณ์วิชาชีพครู
๑) การฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยน
(๑) คําอธิบายรายวิชาบังคับในหลักสูตร
๒) การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา
ประกอบด้วย มาตรฐาน
ในสาขาวิชาเฉพาะ
สาระการฝึ กทักษะ และสมรรถนะ
ไม่นอ้ ยกว่าที่คุรุสภากําหนด
(๒) มีแผนการจัดกิจกรรมเสริ ม
ความเป็ นครู เป็ นกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตรเป็ นระยะๆ ตลอดหลักสูตร
เพิ่มเติมจากกิจกรรมรายวิชา
(๓) มีขอ้ กําหนดการปฏิบตั ิการสอน
จะต้องแบ่งเป็ น ๒ ภาคการศึกษา
มีหน่วยกิตรวมกัน ไม่นอ้ ยกว่า
มาตรฐาน และมีชวั่ โมงสอนใน
วิชาเอกไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ
๘ ชัว่ โมง เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
๑๕ สัปดาห์ รวมไม่นอ้ ยกว่า
๑๒๐ ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษา
มีเวลาเตรี ยมสอน ตรวจงาน และ

๔
มาตรฐานหลักสู ตร
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การปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ไม่นอ้ ยกว่า ภาคการศึกษาละ ๑๒๐
ชัว่ โมง
(๔) มีการพบคณาจารย์และเข้าร่ วม
สัมมนาการศึกษากับคณาจารย์และ
เพื่อนนิสิตนักศึกษา โดยการใช้สื่อ
และ/หรื อ Face to face ไม่นอ้ ยกว่า
๑๕ ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษา
(๕) มีการวัดและประเมินผลการ
ฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยน
และการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา
อย่างเป็ นระบบ
๑.๕ การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครู
๓. การพัฒนาหลักสู ตร
(๑) มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
๓.๑ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
(๑) มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
(๒) มีเอกสารรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
(๒) มีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจาก
และการนําผลไปใช้ปรับปรุ งแก้ไข
ผูเ้ กี่ยวข้องด้านวิชาชีพครู และวิชาเนื้อหา
หลักสูตร
(๓) มีการวิพากษ์หลักสูตรจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
(๓) มีเอกสารระบุนโยบายและ
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
แผนงานการปรับปรุ งหลักสูตร
๓.๒ คุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
(๑) มีคุณวุฒิตรงตามสาขา และวิชาเอก
(๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ การพัฒนาหรื อการปรับปรุ งหลักสูตร
(๑) มีนโยบายในการพัฒนาหรื อการปรับปรุ งหลักสูตร
(๒) มีแผนงานที่ชดั เจนในการพัฒนาหรื อการ
ปรับปรุ งหลักสูตร

๕
มาตรฐานหลักสู ตร
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ข. วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
๑.๖ โครงสร้างหลักสูตรวิชาชีพผูบ้ ริ หาร
๑. โครงสร้ างของหลักสู ตร
สถานศึกษาและผูบ้ ริ หารการศึกษา
๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๑) มีจาํ นวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
(๑) จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
(๒) มีการกําหนดจํานวนหน่วยกิต
(๒) รายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๗ หน่วยกิต
ที่ให้เทียบโอนได้ ตามเกณฑ์ สกอ.
(๓) ปฏิบตั ิการวิชาชีพบริ หารการศึกษา
โดยต้องเป็ นวิชาที่เรี ยนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต
(๓) มีการลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละ
๑.๒ ปริ ญญาโท ( ๒ ปี )
ภาคการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ.
(๑) จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า ๔๒ หน่วยกิต
(๔) มีการกําหนดให้ทาํ วิทยานิพนธ์
(๒) รายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
หรื อสาระนิพนธ์ เป็ นงานเดี่ยว และ
(มีวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพบริ หารการศึกษา
มีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ สกอ.
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต)
(๓) วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
หรื อสาระนิพนธ์
๓ - ๖ หน่วยกิต
๑.๓ ปริ ญญาโทควบเอก ( ๔ ปี )
(๑) จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า ๖๙ หน่วยกิต
(๒) รายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๓ หน่วยกิต
(มีวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพบริ หารการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต)
(๓) วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๑.๔ ปริ ญญาเอก
(๑) จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ หน่วยกิต
(๒) รายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
(มีวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพบริ หารการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต)
(๓) วิทยานิ พนธ์
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่ วยกิต
๒. มาตรฐานความรู้และปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
๑.๗ ความรู ้วิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและ
๒.๑ มาตรฐานความรู ้
ผูบ้ ริ หารการศึกษา
๒.๑.๑ มาตรฐานความรู ้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา
(๑) คําอธิบายรายวิชาบังคับในหลักสูตร
๑) การพัฒนาวิชาชีพ
ประกอบด้วย มาตรฐาน
๒) ความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
สาระความรู ้ และสมรรถนะ
๓) การบริ หารสถานศึกษา

๖
มาตรฐานหลักสู ตร
๔) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้
๕) กิจการและกิจกรรมนักเรี ยน
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา
๗) คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
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ในแต่ละมาตรฐานไม่นอ้ ยกว่าที่
คุรุสภากําหนด
(๒) มีการวัดและประเมินผลรายวิชา
อย่างเป็ นระบบ

๒.๑.๒ มาตรฐานความรู ้ผบู ้ ริ หารการศึกษา
๑) การพัฒนาวิชาชีพ
๒) ความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
๓) การบริ หารการศึกษา
๔) การส่ งเสริ มคุณภาพการศึกษา
๕) การประกันคุณภาพการศึกษา
๖) คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
๒.๒ ปฏิบตั ิการวิชาชีพบริ หารการศึกษา
การฝึ กปฏิบตั ิการบริ หารสถานศึกษาและปฏิบตั ิการ
บริ หารการศึกษาระหว่างเรี ยนตามหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง

๑.๘ ปฏิบตั ิการวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและ
ผูบ้ ริ หารการศึกษา
(๑) คําอธิบายรายวิชาบังคับในหลักสูตร
ประกอบด้วย มาตรฐาน
สาระความรู ้ และสมรรถนะ
ในแต่ละมาตรฐานไม่นอ้ ยกว่าที่
คุรุสภากําหนด
(๒) มีแผนการจัดกิจกรรมเสริ มความเป็ น
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูบ้ ริ หาร
การศึกษาเป็ นระยะ ๆ ตลอดหลักสู ตร
(๓) มีการกําหนดการฝึ กปฏิบตั ิการบริ หาร
สถานศึกษาและการบริ หารการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต และมีชวั่ โมง
ปฏิบตั ิไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ ชัว่ โมง
(๑๕ x ๖ ชัว่ โมง) ประกอบด้วย
การฝึ กการบริ หารสถานศึกษา ร้อยละ ๕๐
และฝึ กการบริ หารการศึกษา ร้อยละ ๕๐

๗
มาตรฐานหลักสู ตร
เกณฑ์ การรับรอง
๑.๙ การพัฒนาหลักสู ตรวิชาชีพผูบ้ ริ หาร
๓. การพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาและผูบ้ ริ หารการศึกษา
๓.๑ กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร
(๑) มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
(๑) มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
(๒) มีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจาก
(๒) มีเอกสารรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
ผูเ้ กี่ยวข้องด้านวิชาชีพครู และวิชาเนื้อหา
และการนําผลไปใช้ปรับปรุ งแก้ไข
(๓) มีการวิพากษ์หลักสู ตรจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
หลักสู ตร
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(๓) มีเอกสารระบุนโยบายและแผนงาน
๓.๒ คุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
การปรับปรุ งหลักสูตร
(๑) มีคุณวุฒิตรงตามสาขา และวิชาเอก
(๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ การพัฒนาหรื อการปรับปรุ งหลักสู ตร
(๑) มีนโยบายในการพัฒนาหรื อการปรับปรุ งหลักสูตร
(๒) มีแผนงานที่ชดั เจนในการพัฒนาหรื อการปรับปรุ ง
หลักสูตร
ตอนที่ ๒ : มาตรฐานการผลิต
มาตรฐานการผลิต

เกณฑ์ การรับรอง
๒. มาตรฐานการผลิต
๒.๑ กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา
๑. กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา
(๑) มีประกาศกําหนดคุณสมบัติและ
(๑) มีการกําหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกนิสิต
เกณฑ์การคัดเลือกนิสิตนักศึกษา
นักศึกษา ที่เน้นการสรรหาผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถสู ง
ไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
เข้าศึกษา
(๒) มีการใช้เครื่ องมือในการประเมิน
(๒) มีการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน
ผูส้ มัคร ประกอบการคัดเลือกนิสิต
และ/หรื อการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็ นระบบ
นักศึกษา เช่น ข้อสอบวัดหรื อประเมิน
ความรู ้พ้นื ฐาน ข้อสอบวัดแววความเป็ นครู
๒.๒ จํานวนนิสิตนักศึกษา
๒. จํานวนนิสิตนักศึกษา
(๑) ข้อมูลการรับนิสิตนักศึกษา และ
(๑) มีการรับนิสิตนักศึกษาตามแผนการรับที่กาํ หนดไว้ใน
แผนการรับนิสิตนักศึกษาตามที่กาํ หนด
หลักสู ตร และแผนความต้องการกําลังคนในวิชาชีพใน
ในเล่มหลักสู ตร
ระยะยาว
(๒) ข้อมูลสัดส่ วนคณาจารย์ต่อนิ สิต
(๒) มีการรับนิสิตนักศึกษาสอดคล้องกับจํานวนคณาจารย์
นักศึกษา ๑:๓๐ (อาจารย์ : นักศึกษา)

๘
มาตรฐานการผลิต

เกณฑ์ การรับรอง
(๓) หนึ่งห้องเรี ยนมีนิสิตนักศึกษา
ไม่เกิน ๓๐ คน
๒.๓ คณาจารย์
๓. คณาจารย์
(๑) มีขอ้ มูลการแต่งตั้งคณาจารย์ประจํา
(๑) คณาจารย์ประจําหลักสูตรมีจาํ นวนและคุณวุฒิตาม
หลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๒) มีขอ้ มูลการแต่งตั้งคณาจารย์ที่ปรึ กษา
(๒) มีการแต่งตั้งคณาจารย์ที่ปรึ กษาสําหรับนิสิตนักศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
โดยมีการกําหนดหน้าที่อย่างชัดเจน
(๓) มีขอ้ มูลการแต่งตั้งคณาจารย์ผสู ้ อน
(๓) คณาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาชีพครู มีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่า
ไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
ปริ ญญาโท หรื อดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่า
(๔) มีขอ้ มูลการแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศก์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ หรื อมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
ที่สอนโดยมีประสบการณ์ ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ปี
(๔) คณาจารย์ผสู ้ อนมีจาํ นวนและคุณวุฒิตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๕) คณาจารย์นิเทศก์มีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโท (กรณี
หลักสูตร ป.ตรี ) และไม่ต่าํ กว่า ป.เอก (ในกรณี หลักสู ตร
ป.โท/เอก) ในสาขาวิชาที่จะนิเทศ หรื อมีประสบการณ์
ในการนิเทศมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี ในกรณี ที่มี
ประสบการณ์ไม่ได้ตามมาตรฐาน ให้ใช้การนิเทศ
ร่ วมกับผูท้ ี่มีประสบการณ์ตามมาตรฐาน
(๖) คณาจารย์นิเทศก์มีจาํ นวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ไม่เกิน ๑ : ๑๐
(๗) ผูค้ วบคุมและผูส้ อบวิทยานิพนธ์มีจาํ นวนและคุณวุฒิ
ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๘) ครู พเี่ ลี้ยง และผูบ้ ริ หารพีเ่ ลี้ยง มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์
ตรงกับการปฏิบตั ิการสอน หรื อการบริ หาร
๒.๔ ทรัพยากรการเรี ยนรู ้
๔. ทรัพยากรการเรียนรู้
มีขอ้ มูลทรัพยากรการเรี ยนรู ้ไม่นอ้ ยกว่า
๔.๑ ห้องเรี ยน
(๑) มีสภาพห้องเรี ยนที่เหมาะสม เพียงพอกับการจัดการเรี ยน มาตรฐาน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
(๒) มีวสั ดุ อุปกรณ์ และสื่ อการเรี ยนรู ้ในปริ มาณที่เหมาะสม
กับจํานวนผูเ้ รี ยน

๙
มาตรฐานการผลิต
เกณฑ์ การรับรอง
๔.๒ ห้องปฏิบตั ิการ
(๑) มีหอ้ งปฏิบตั ิการที่เหมาะสมกับสาขาวิชาหรื อวิชาเอก
ที่เปิ ดสอน เช่น ห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องปฏิบตั ิการสอนแบบจุลภาค และห้องปฏิบตั ิการ
สื่ อการสอน ฯลฯ
(๒) มีวสั ดุ อุปกรณ์ และสื่ อการเรี ยนรู ้ในปริ มาณที่เหมาะสม
กับจํานวนผูเ้ รี ยน
(๓) มีการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการสําหรับการฝึ กเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการจัดการเรี ยนการสอนปกติ
๔.๓ ห้องสมุด
(๑) มีหนังสื อ ตํารา วารสาร และเอกสารทางวิชาการ
ในสาขาวิชาที่เปิ ดสอนที่เหมาะสมกับจํานวนผูเ้ รี ยน
(๒) มีบริ การสื บค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ
(๓) มีวสั ดุ อุปกรณ์ และสื่ อการเรี ยนรู ้ในปริ มาณ
ที่เหมาะสมกับจํานวนผูเ้ รี ยน
๔.๔ สิ่ งแวดล้อม
มีการจัดสิ่ งแวดล้อมเพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานบัณฑิต
๕. การบริหารหลักสู ตรและการเรียนการสอน
๒.๕ การบริ หารหลักสูตร
๕.๑ การบริ หารหลักสูตร
(๑) มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร
(๑) มีคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
หลักสูตรและมีการกําหนดหน้าที่
(๑.๑) องค์ประกอบครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
(๑.๒) มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรที่รับผิดชอบ
(๒) มีแผนการประเมินและพัฒนา
(๒) มีการกําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน ได้แก่
คณาจารย์
(๒.๑) การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตลอดหลักสูตร
(๒.๒) การประเมินการเรี ยนรู ้
(๒.๓) การพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสูตร
(๒.๔) การกําหนดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
(๒.๕) การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
(๓) มีการประเมินและพัฒนาคณาจารย์อย่างเป็ นระบบ

๑๐
มาตรฐานการผลิต
เกณฑ์ การรับรอง
๕.๒ การบริ หารการเรี ยนการสอน
๒.๖ การบริ หารการเรี ยนการสอน
(๑) มีการจัดทําประมวลรายวิชา หรื อรายละเอียดรายวิชา
(๑) มีเอกสารประมวลรายวิชา หรื อ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รายละเอียดรายวิชาไม่นอ้ ยกว่า
(๒) มีการจัดการเรี ยนการสอนตามข้อบังคับ ระเบียบ
มาตรฐาน
หรื อประกาศ ที่สถาบันกําหนด
(๒) มีการระบุการนําผลการประเมิน
(๓) มีการจัดการเรี ยนการสอนครบตามคําอธิบายรายวิชา
การสอนไปใช้ในการปรับปรุ งการเรี ยน
รายละเอียดรายวิชา จํานวนหน่วยกิต และจํานวน
การสอนในประมวลรายวิชาหรื อ
รายละเอียดรายวิชา
ชัว่ โมง ตามที่หลักสู ตรกําหนด
(๔) มีการนําผลการประเมินการสอนไปใช้ในการปรับปรุ ง
ประมวลรายวิชา หรื อรายละเอียดรายวิชาอย่างต่อเนื่อง
๕.๓ การจัดการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา การฝึ กปฏิบตั ิ ๒.๗ การจัดการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา
การฝึ กปฏิบตั ิการบริ หารสถานศึกษา
การบริ หารสถานศึกษา การบริ หารการศึกษา
การบริ หารการศึกษา และการนิเทศการศึกษา
(๑) สถานศึกษาหรื อหน่วยงานที่รับนิสิตนักศึกษาต้องมี
(๑) มีรายชื่อโรงเรี ยนสําหรับปฏิบตั ิการสอน
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คุรุสภากําหนด
(๒) สถานศึกษาหรื อหน่วยงานมีการจัดครู พี่เลี้ยง และ
การฝึ กปฏิบตั ิการบริ หารสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารพี่เลี้ยง ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ตามที่
การบริ หารการศึกษา และการนิเทศ
คุรุสภากําหนด
การศึกษา ไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
(๓) มีการจัดหรื อแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศก์ตามที่คุรุสภา
(๒) มีรายชื่อครู พี่เลี้ยง ผูบ้ ริ หารพี่เลี้ยง
กําหนด
และคณาจารย์นิเทศก์ไม่นอ้ ยกว่า
มาตรฐาน
๕.๔ การจัดกิจกรรมเสริ มความเป็ นครู เสริ มความเป็ น
๒.๘ การจัดกิจกรรมเสริ มความเป็ นครู
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารการศึกษา
เสริ มความเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(๑) มีคณะกรรมการบริ หารกิจกรรม
และผูบ้ ริ หารการศึกษา
(๒) มีโครงการตลอดหลักสู ตร โดยจัดเป็ นระยะอย่าง
(๑) มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร
ต่อเนื่อง
กิจกรรมไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
(๓) มีการกําหนดเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของการเข้าร่ วมกิจกรรม
(๒) มีแผนการจัดกิจกรรมตลอดหลักสูตร
(๔) มีการประเมินผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ
(๓) มีคู่มือการประเมินผลและสมุดบันทึก
(๕) มีสมุดบันทึก หรื อระเบียนรายงานผลการเข้าร่ วมกิจกรรม
หรื อระเบียนรายงานผลตามมาตรฐาน
และใช้ในการพิจารณาอนุมตั ิการสําเร็ จการศึกษา
ควบคู่กบั ระเบียนผลการเรี ยนรายวิชา

๑๑
มาตรฐานการผลิต
๖. การประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๑ มีคณะกรรมการรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๖.๒ มีระบบและแผนการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๓ มีรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

เกณฑ์ การรับรอง
๒.๙ การประกันคุณภาพการศึกษา
(๑) มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
(๒) มีเอกสารระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(๓) มีแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
(๔) มีรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ตอนที่ ๓ : มาตรฐานบัณฑิต
มาตรฐานบัณฑิต
๑. ความรู ้
๒. การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา และ
การปฏิบตั ิการวิชาชีพบริ หารสถานศึกษา /
บริ หารการศึกษา

เกณฑ์ การรับรอง
๓. มาตรฐานบัณฑิต
๓.๑ เรี ยนครบตามหลักสู ตรที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา
๓.๒ ผ่านเกณฑ์การประเมินของสถาบันการผลิต
๓.๓ วิชาชีพครู
๑) มีการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาที่มี
คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี
๒) มีรายงานผลการผ่านเกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพครู ที่คุรุสภากําหนด ได้แก่
๒.๑) สามารถจัดการเรี ยนรู ้ในสาขาวิชาเฉพาะ
๒.๒) สามารถประเมิน ปรับปรุ ง และ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสม
กับศักยภาพของผูเ้ รี ยน
๒.๓) สามารถทําวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
๒.๔) สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้
และพัฒนาผูเ้ รี ยน
๓.๔ วิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา / ผูบ้ ริ หารการศึกษา
๑) มีการปฏิบตั ิการวิชาชีพบริ หารสถานศึกษา /
บริ หารการศึกษา ในหน่วยงานที่มีคุณสมบัติ
ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
ไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ ชัว่ โมง

๑๒
มาตรฐานบัณฑิต

๓. การปฏิบตั ิตน

๔. การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นครู /
ความเป็ นผูน้ าํ

เกณฑ์ การรับรอง
๒) มีรายงานผลการผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบตั ิการ
วิชาชีพบริ หารสถานศึกษา / บริ หารการศึกษา
๓.๕ มีการปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมกับความเป็ นครู และ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีผลการ
รับรองความประพฤติจากสถาบันการผลิต
๓.๖ วิชาชีพครู
๑) เข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นครู ปี ละไม่นอ้ ยกว่า ๑ กิจกรรม ได้แก่
๑.๑) การปฏิบตั ิธรรม หรื อกิจกรรมอาสา
๑.๒) กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๓.๗ วิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา / ผูบ้ ริ หารการศึกษา
๑) เข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นผูน้ าํ ปี ละไม่นอ้ ยกว่า ๑ กิจกรรม
ได้แก่
๑.๑) กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๑.๒) กิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
บริ หารการศึกษา / นิเทศการศึกษา
๓.๘ มีหลักฐานที่แสดงการเข้าร่ วมกิจกรรมครบ
ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด และผ่านการประเมินจาก
สถาบันการผลิต

ส่ วนที่ ๒ การขอรับการรับรอง
๒.๑ ระยะเวลาการขอรับการรับรอง
สถาบันอุดมศึกษา ที่ประสงค์จะเปิ ดสอนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาสามารถ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะต้องยืน่ ขอรับการรับรองปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรตาม
เกณฑ์การรับรองนี้ ก่อนเปิ ดรับนิสิตนักศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน ทั้งนี้จะต้องเป็ นหลักสู ตรที่ได้รับอนุมตั ิ
จากสภาสถาบันแล้ว

๑๓
๒.๒ สถานที่เปิ ดสอนและแผนการรับนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา จะต้องระบุสถานที่เปิ ดสอนและจํานวนนิสิตนักศึกษาที่จะรับจําแนกเป็ นปี การศึกษา
หากมีการเปิ ดสอนนอกที่ต้ งั จะต้องแนบหลักฐานการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้เป็ นไปตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๒.๓ เอกสารขอรับการรับรอง
สถาบันอุดมศึกษา จะต้องส่ งข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองอย่างครบถ้วนทุกรายการ
ตามแบบฟอร์มที่คุรุสภากําหนดพร้อมกับการขอรับการรับรอง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วขอเอกสารเพิม่ เติม
ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วนั ที่มีการลงนามรับทางไปรษณี ย ์
๒.๔ การตรวจสอบเชิงประจักษ์
คุรุสภาจะส่ งคณะอนุกรรมการ ฯ ไปตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วนั ที่
ได้รับเอกสารข้อมูลครบถ้วน ก่อนสรุ ปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรอง
ส่ วนที่ ๓ การติดตามผลการรับรอง
๓.๑ การส่ งข้อมูลหลังการรับรอง
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่ งข้อมูลการเปิ ดสอนตามหลักสู ตรให้คุรุสภาปี ละ ๑ ครั้ง ภายในสิ้ นเดือน
พฤษภาคม ตามแบบฟอร์มที่คุรุสภากําหนด
๓.๒ การติดตามผลเชิงประจักษ์
คุรุสภาจะส่ งคณะอนุกรรมการ ฯ ไปติดตามผลเชิงประจักษ์ หลักสูตรละไม่นอ้ ยกว่า ๑ ครั้ง โดยจะ
มีการขอพบนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ พีเ่ ลี้ยง และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่นิสิตนักศึกษาไปปฏิบตั ิการสอน
ปฏิบตั ิการบริ หารสถานศึกษา และการบริ หารการศึกษา หรื อนิเทศการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
เตรี ยมเอกสารข้อมูลให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบตามแบบฟอร์ม และรายละเอียดที่คุรุสภากําหนด
เพื่อพิจารณาการขยายเวลาการรับรอง พักการรับรอง หรื อยุติการรับรอง

