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ข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่ เ ป็ น การสมควรยกเลิ ก ข้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภา ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานวิ ช าชี พ และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๑) (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
(๔) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (ฉบับที่ ๒)
ข้อบังคับคุรุสภาฉบับใดอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาฉบับที่ยกเลิกแล้วตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งระเบียบ
หรือประกาศใดที่ออกภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและ
การส่ง เสริม การเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นด้ ว ยวิธี ก ารต่ า ง ๆ รวมทั้ ง การรั บผิ ด ชอบการบริห ารสถานศึ ก ษา
ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วเนื่อ งกั บ การจั ด กระบวนการเรี ย นการสอน การนิ เ ทศ และการบริ ห ารการศึ ก ษา
ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ
“สถาบัน” หมายความว่า มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตร
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“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
“ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน
“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน
“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษา
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทําหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ย วเนื่องกับการจัด กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษากําหนดตําแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา
“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพ
ที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม
ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน
“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” หมายความว่า ข้อกําหนดเกี่ยวกับความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัด การเรียนรู้ หรือการจัด การศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา
ต้องมีเพียงพอที่สามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้
“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความว่า ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรม
การปฏิบัติ งานและการพัฒ นางาน ซึ่งผู้ ประกอบวิชาชี พ ทางการศึก ษาต้ องปฏิบัติ ต ามเพื่อ ให้เ กิด ผล
ตามวัต ถุประสงค์และเป้า หมายการเรี ย นรู้ หรือ การจัด การศึ กษา รวมทั้ งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรื อ
ความชํานาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กําหนดขึ้นเป็นแบบแผน
ในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม
อันจะนํามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกระเบีย บ
ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง

หน้า ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

หมวด ๑
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า
หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้
๑) ความเป็นครู
๒) ปรัชญาการศึกษา
๓) ภาษาและวัฒนธรรม
๔) จิตวิทยาสําหรับครู
๕) หลักสูตร
๖) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๙) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา
๑๑) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังต่อไปนี้
๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการบริหาร
การศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้
๑) การพัฒนาวิชาชีพ
๒) ความเป็นผู้นําทางวิชาการ
๓) การบริหารสถานศึกษา
๔) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
๕) กิจการและกิจกรรมนักเรียน
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา
๗) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง

หน้า ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ
๒) มี ประสบการณ์ ด้ านปฏิ บั ติ ก ารสอนและต้ องมี ประสบการณ์ ในตํ า แหน่ ง
หัว หน้าหมวด หรือหัว หน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือตําแหน่งบริหารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี
ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการบริหาร
การศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้
๑) การพัฒนาวิชาชีพ
๒) ความเป็นผู้นําทางวิชาการ
๓) การบริหารการศึกษา
๔) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
๕) การประกันคุณภาพการศึกษา
๖) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี หรือ
๒) มีประสบการณ์ในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือ
๓) มีประสบการณ์ในตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือ
๔) มีประสบการณ์ในตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์การบริหาร
ไม่ต่ํากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อํานวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ
๕) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน และมีประสบการณ์ในตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ํากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อํานวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า รวมกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าแปดปี
ข้อ ๙ ผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ ศึ กษานิ เ ทศก์ ต้ อ งมี คุณ วุ ฒิ ไม่ ต่ํ า กว่า ปริ ญ ญาโททางการศึ ก ษา
หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ มี คุ ณ วุ ฒิอื่ น ที่ คุ รุ ส ภารับ รอง โดยมีม าตรฐานความรู้ แ ละประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้
๑) การพัฒนาวิชาชีพ
๒) การนิเทศการศึกษา
๓) แผนและกิจกรรมการนิเทศ

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง

หน้า ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

๔) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
๕) การวิจัยทางการศึกษา
๖) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๗) การประกันคุณภาพการศึกษา
๘) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์
ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา รวมกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี
๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่
ข้อ ๑๐ สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
หมวด ๒
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ
๔) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน
๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพอยู่เสมอ
๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยเน้น
ผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
๙) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
๑๐) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
๑๑) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
๑๒) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ต้องมีมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของผู้เรียน
บุคลากร และชุมชน
๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
๔) พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลําดับ
๖) ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร
๗) ดําเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๙) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์
๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
๑๑) เป็นผู้นําและสร้างผู้นําทางวิชาการในหน่วยงานของตนได้
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์
ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษาอย่างสม่ําเสมอ
๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ
๓) มุ่ง มั่น พัฒ นาผู้รั บการนิเ ทศให้ ลงมือ ปฏิ บัติ กิจ กรรมจนเกิ ดผลต่ อการพัฒ นา
อย่างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ
๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลําดับ
๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ
๗) ดําเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพสูงได้อย่างเป็นระบบ
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
๑๑) เป็นผู้นําและสร้างผู้นําทางวิชาการ
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์
หมวด ๓
มาตรฐานการปฏิบัติตน
ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ
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หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๕ ข้อบังคับนี้ไม่กระทบสิท ธิและหน้าที่ของบรรดาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๑๖ ให้ ส ถาบั น ที่ยั ง ปรั บ ปรุง หลั กสู ต รไม่ แ ล้ว เสร็ จ ตามข้ อ บัง คั บนี้ ยัง คงใช้ ห ลัก สู ต ร
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้ว ยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปพลางก่อน
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีหลังจากวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๗ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ต้องการขึ้น ทะเบียนขอรับใบอนุญ าต
ให้มาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่สําเร็จการศึกษา
ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรอง
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา
ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาได้
ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรอง
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ประธานกรรมการคุรุสภา
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ข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่ เ ป็ น การสมควรยกเลิ ก ข้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภา ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานวิช าชี พ และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๑๑) (จ) และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.
๒๕๔๘
ข้อบังคับคุรุสภาฉบับใดอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาฉบับที่ยกเลิกแล้วตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งระเบียบ
หรือประกาศใดที่ออกภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“วิชาชีพ ” หมายความว่า วิชาชีพ ทางการศึกษาที่ทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ข องผู้เรียนด้ว ยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการรับผิด ชอบการบริหารสถานศึกษา
ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหาร
การศึก ษานอกสถานศึ กษาในระดับ เขตพื้น ที่การศึ กษา ตลอดจนการสนับ สนุ น การศึ กษาให้ บริ การ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ
“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญ าตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญ ญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
“ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน
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“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติง านในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน
“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษา
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทําหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษากําหนดตําแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา
“จรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความว่า มาตรฐานการปฏิบัติตนที่กําหนดขึ้นเป็นแบบแผน
ในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง
และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนํามา
ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกระเบีย บ
ประกาศ หรือ คํ าสั่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติต ามข้ อ บัง คั บนี้ รวมทั้ ง ให้ มี อํา นาจตี ความและวิ นิ จฉั ย ชี้ข าดปั ญ หา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ
ข้อ ๖ ผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ต้ อ งประพฤติ ต นตามจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ
และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
หมวด ๑
จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข้อ ๗ ผู้ป ระกอบวิช าชี พ ทางการศึก ษา ต้ องมี วินั ย ในตนเอง พั ฒ นาตนเองด้า นวิ ชาชี พ
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
หมวด ๒
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ
และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
หมวด ๓
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิ ชาชีพ ทางการศึ กษา ต้อ งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่ว ยเหลือ ส่ งเสริ ม
ให้กําลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
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ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิด การเรีย นรู้ ทักษะ และนิสั ย
ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย
วาจา และจิตใจ
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ
ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ
หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
หมวด ๔
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อย่างสร้างสรรค์
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
หมวด ๕
จรรยาบรรณต่อสังคม
ข้อ ๑๕ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา พึ ง ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป็ น ผู้ นํ า ในการอนุ รั ก ษ์
และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒ นธรรม ภูมิปัญ ญา สิ่ง แวดล้อม รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ประธานกรรมการคุรุสภา

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๔๖ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

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

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกั บ มติ ค ณะกรรมการคุ รุ สภา ในการประชุ มครั้ งที่ ๕/๒๕๕๖ วัน ที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะ
ของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาตามมาตรฐานความรู้ แ ละ
ประสบการณ์วิชาชีพ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐาน
ความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๙ และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง
มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการคุรุสภา
จึงออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภากําหนดสาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์ของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
ผู้ประกอบวิชาชีพครู
สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้
๑. ความเป็นครู ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู
(๒) การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู
(๓) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู
(๔) การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู
(๕) การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
(ข) สมรรถนะ
(๑) รอบรู้ ในเนื้ อ หาวิ ช าที่ส อนและกลยุท ธ์ ก ารสอน เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นคิ ด วิ เคราะห์
สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้
(๒) แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

(๓) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
(๔) มีจิตวิญญาณความเป็นครู
๒. ปรัชญาการศึกษา ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
(๒) แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ข) สมรรถนะ
(๑) ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
(๒) วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓. ภาษาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู
(๒) ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง
(๒) ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
๔. จิตวิทยาสําหรับครู ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์
(๒) จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา
(๓) จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
๕. หลักสูตร ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร
(๒) การนําหลักสูตรไปใช้
(๓) การพัฒนาหลักสูตร
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(ข) สมรรถนะ
(๑) วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดทําหลักสูตรได้
(๒) ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
๖. การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
(๒) ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
และแก้ปัญหาได้
(๓) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
(๔) การจัดการชั้นเรียน
(๕) การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถจัดทําแผนการเรียนรู้และนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง
(๒) สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย
(๒) การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
(๒) สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
๘. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
(๒) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
(ข) สมรรถนะ
(๑) ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
(๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
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๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
(๒) ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถวัดและประเมินผลได้
(๒) สามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
๑๐. การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา
(๒) การประกันคุณภาพการศึกษา
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
(๒) สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
๑๑. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต
(๒) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู
(๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด
(ข) สมรรถนะ
(๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม
(๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
สาระการฝึกทักษะและสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
๑๒. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประกอบด้วย
(ก) สาระการฝึกทักษะ
(๑) การสังเกตการจัดการเรียนรู้
(๒) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
(๓) การทดลองสอนในสถานการณ์จําลอง และสถานการณ์จริง
(๔) การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล
(๕) การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน
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(๖) การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน
(๗) การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน
(๘) การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย
(๒) สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน
๑๓. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
(ก) สาระการฝึกทักษะ
(๑) การปฏิบัติการสอนวิชาเอก
(๒) การวัดและประเมินผล และนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
(๓) การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
(๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก
(๒) สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
(๓) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หมวด ๒
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานความรู้
๑๔. การพัฒนาวิชาชีพ ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร
(๒) การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
(๓) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
(๔) การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
(ข) สมรรถนะ
(๑) มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและแนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
(๒) สามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
๑๕. ความเป็นผู้นําทางวิชาการ ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
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(๑) การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผู้นําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้นํา ภาวะผู้นํา
(๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(๓) การนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ
(๔) การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง
(๕) ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน
(๖) ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และท้องถิ่น
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(๒) สามารถบริหารการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่นได้
๑๖. การบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร
(๒) การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ
(๓) การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
(๔) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้
(๕) การบริหารงานบุคคล
(๖) การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
(๗) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา
(๘) การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถกําหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ และนําไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา
(๒) เลือกใช้ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารให้สอดคล้องกับบริบทมหภาค
และภูมิสังคม
(๓) สามารถบริหารงานวิชาการ บริหาร แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้
๑๗. หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) พัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา
(๒) การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม
(๓) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
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(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถพัฒนาหลักสูตรและบริหารการจัดการเรียนการสอนในแนวทางใหม่ได้
(๒) ปฏิบัติการประเมิน และปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
๑๘. กิจการและกิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) บริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรีย น
ให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น
(๒) บริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน
(๓) บริหารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(๒) สามารถส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะ
๑๙. การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา
(๒) การประกันคุณภาพภายในและภายนอก
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก
(๒) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
๒๐. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต
(๒) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
(๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด
(ข) สมรรถนะ
(๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม
(๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
หมวด ๓
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้
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๒๑. การพัฒนาวิชาชีพ ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร
(๒) การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
(๓) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
(๔) การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
(ข) สมรรถนะ
(๑) มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและแนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
(๒) สามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
๒๒. ความเป็นผู้นําทางวิชาการ ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) ผู้นําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้นํา ภาวะผู้นํา
(๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(๓) การบริหารงานระบบเครือข่าย
(๔) การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง
(๕) ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน
(๖) การนิเทศการศึกษา
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถบริหารงานระบบเครือข่าย
(๒) สามารถบริหารการศึกษา และกํากับ ติดตาม ส่งเสริม และประเมินสถานศึกษา
๒๓. การบริหารการศึกษา ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร
(๒) การบริหารองค์การ สํานักงาน และองค์คณะบุคคล
(๓) การบริหารงานบุคคล
(๔) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
(๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้
(๖) การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารการศึกษา
(ข) สมรรถนะ
(๑) กําหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ และนําไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงานทางการศึกษา
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(๒) เลือกใช้ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารให้สอดคล้องกับบริบทมหภาค
และภูมิสังคม
(๓) สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้
๒๔. การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
(๒) การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
(๓) การพัฒนาหลักสูตร และหลักสูตรสถานศึกษา
(๔) การประเมินหลักสูตร
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
(๒) ติดตาม ประเมินผล รายงาน และนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๒๕. การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
(๒) การกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา
(๒) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา
๒๖. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต
(๒) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
(๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด
(ข) สมรรถนะ
(๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม
(๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
หมวด ๔
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานความรู้

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๒๗. การพัฒนาวิชาชีพ ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) สภาพงาน คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์
(๒) ทักษะในการแสวงหาความรู้ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง
(๓) การจัดการความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา
(๔) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และศึกษานิเทศก์
(ข) สมรรถนะ
(๑) สร้างศรัทธาผู้รับการนิเทศเพื่อให้ตระหนักและมองเห็นประโยชน์ของการนิเทศ
(๒) สร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๒๘. การนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศ
(๒) ผู้นํา ภาวะผู้นํา และภาวะผู้นําทางวิชาการ
(๓) จิตวิทยาการนิเทศและการสื่อสาร
(๔) กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ
(๕) การเสริมแรง การสร้างพลังอํานาจ และการพัฒนาศักยภาพครู
(ข) สมรรถนะ
(๑) ใช้เทคนิคการนิเทศอย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
(๒) สร้างวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ และนําสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
๒๙. แผนและกิจกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) นโยบายการศึกษาและการเชื่อมโยงระบบการศึกษากับระบบอื่นในสังคม
(๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๓) การพัฒนาแผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม
(๔) การจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ โครงการ และการนําสู่การปฏิบัติ
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถวางแผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา และพัฒ นาแผนการนิเ ทศที่ นํา สู่
การปฏิบัติได้จริง
(๒) ประเมินและปรับปรุงแผนการนิเทศ
๓๐. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
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(๑) หลักการ แนวคิด ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรีย นรู้เพื่อให้ผู้เรีย น
รู้จักคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์งานได้
(๒) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
(ข) สมรรถนะ
(๑) สร้าง ใช้ ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร
(๒) นิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล
๓๑. การวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย
(๒) การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๒) สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓๒. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) หลักการ แนวคิด การออกแบบสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
(๒) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
(ข) สมรรถนะ
(๑) ประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
(๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
๓๓. การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) การบริหารจัดการการศึกษา
(๒) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถบริหารจัดการการศึกษา
(๒) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
๓๔. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
(๑) หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต
(๒) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพศึกษานิเทศก์
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(๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด
(ข) สมรรถนะ
(๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม
(๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ประธานกรรมการคุรุสภา

เลขรับที่.....................
วันที่...........................
....................ผูรับเรื่อง

คุรุสภา
แบบคําขอรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
วันที.่ ............... เดือน............................ พ.ศ..................
ข้าพเจ้า....................................................................................................................................................
ตําแหน่ง คณบดี (หรือ)................................................................คณะ (หรือ).....................................................
สถาบัน/มหาวิทยาลัย................................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที.่ .............ถนน...............................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์...........................โทรสาร.................................
ผู้ประสานงาน.......................................................หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก........................................
มีความประสงค์จะขอรับรอง
{ ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี).....(ระบุชื่อปริญญาและสาขาวิชา)........
{ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา....(ระบุชอื่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและสาขาวิชา)...
{ ปริญญาโททางการศึกษา.........(ระบุชื่อปริญญาและสาขาวิชา)..........
{ ปริญญาเอกทางการศึกษา.........(ระบุชื่อปริญญาและสาขาวิชา)..........
โดยมีเอกสารประกอบแบบคําขอ ดังนี้
๑. เอกสารหลักสูตร มคอ.๐๒
๒. เอกสาร / หลักฐานการอนุมัติ การได้รับความเห็นชอบ หรือการรับทราบหลักสูตร
จากสภาสถาบัน หรือหน่วยงานที่ควบคุม กํากับ ดูแล
๓. แบบประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต
โดยมีรายละเอียดข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์การรับรอง พร้อมเอกสารประกอบ
๔. ตารางวิเคราะห์เนื้อหา สาระ/สมรรถนะ ในรายวิชาที่เทียบกับมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
๕. รายชื่อสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภา
กําหนด (กรณีวิชาชีพครู) รายชื่อสถานศึกษาและหน่วยงานสําหรับปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร
สถานศึกษา/บริหารการศึกษา (กรณีวชิ าชีพบริหารการศึกษา)
๖. เอกสารอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง (โปรดระบุ)
ลงชื่อ .............................................................. ผู้ยื่นคําขอ
(................................................................)
ตําแหน่ง ...........................................................
หมายเหตุ : ขอให้ส่ง CD ที่มีไฟล์ข้อมูล มคอ. ๒, ตารางวิเคราะห์ฯ และแบบประเมินฯ (MS Word) พร้อมแบบคําขอด้วย

วิชาชีพครู
ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอน เทียบกับสาระความรูต้ ามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด
ชื่อสถาบันทีข่ อรับการรับรอง ..................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา..............................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อย่อ................................................
ปีที่ยื่นขอรับรอง................................................
ปีการศึกษาที่เปิดสอน................................................
มาตรฐานความรู้
สาระความรูต้ ามมาตรฐาน
สมรรถนะตามมาตรฐาน
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์
๑. ความเป็นครู (๑) สภาพงานครู คุณลักษณะ และ
(๑) รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและ
มาตรฐานวิชาชีพครู
กลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียน
(๒) การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
(๓) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้
วิชาชีพครู
(๒) แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูล
(๔) การจัดการความรู้เกีย่ วกับวิชาชีพครู
ข่าวสารความรู้เพื่อให้ทัน
(๕) การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
ต่อการเปลี่ยนแปลง
วิชาชีพครูอย่างต่อเนือ่ ง
(๓) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน
ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน
(๔) มีจิตวิญญาณความเป็นครู
๒. ปรัชญา
(๑) ปรัชญา แนวคิด
(๑) ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
การศึกษา
และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา
(๒) วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(๒) แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

มาตรฐานความรู้
สาระความรูต้ ามมาตรฐาน
สมรรถนะตามมาตรฐาน
(๑) ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู (๑) สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด
๓. ภาษาและ
การอ่าน การเขียนภาษาไทย
(๒) ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
วัฒนธรรม

๔. จิตวิทยา
สําหรับครู

๕. หลักสูตร

(๑) จิตวิทยาพืน้ ฐานและจิตวิทยา
พัฒนาการของมนุษย์
(๒) จิตวิทยาการเรียนรู้และ
จิตวิทยาการศึกษา
(๓) จิตวิทยาการแนะแนวและ
การให้คําปรึกษา
(๑) หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร
(๒) การนําหลักสูตรไปใช้
(๓) การพัฒนาหลักสูตร

(๑) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
๖. การจัดการ
การจัดทําแผนการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้และ
เรียนรูแ้ ละสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
การจัดการชัน้ เรียน

(๒) ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์และแก้ปญ
ั หาได้
(๓) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
(๔) การจัดการชั้นเรียน
(๕) การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา

และภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสือ่ ความหมายอย่างถูกต้อง
(๒) ใช้ภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
(๑) สามารถให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้เรียน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ
(๑) วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถ
จัดทําหลักสูตรได้
(๒) ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
(๑) สามารถจัดทําแผนการเรียนรู้และ
นําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง
(๒) สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการ
ชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์

มาตรฐานความรู้
สาระความรูต้ ามมาตรฐาน
สมรรถนะตามมาตรฐาน
(๑) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย (๑) สามารถนําผลการวิจัยไปใช้
๗. การวิจยั เพื่อ
ในการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาการเรียนรู้ (๒) การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้

๘. นวัตกรรมและ (๑) หลักการ แนวคิด การออกแบบ
การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ
เทคโนโลยี
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้
ทางการศึกษา

(๒) เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสื่อสาร

(๑) หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน
(๒) ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล
๑๐. การประกัน (๑) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
(๒) การประกันคุณภาพการศึกษา

๙. การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้

๑๑. คุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ

(๒) สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน
(๑) ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้
(๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสือ่ สาร
(๑) สามารถวัดและประเมินผลได้
(๒) สามารถนําผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน

(๑) สามารถจัดการคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(๒) สามารถดําเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้
(๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(๑) หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์
มีจิตสํานึกสาธารณะ และเสียสละ
สุจริต
ให้สังคม
(๒) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู
(๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภา
กําหนด

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์

มาตรฐานความรู้ สาระการฝึกทักษะตามมาตรฐาน
๑๒. การฝึกปฏิบัติ (๑) การสังเกตการจัดการเรียนรู้
วิชาชีพระหว่าง
(๒) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
เรียน
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(๓) การทดลองสอนในสถานการณ์
จําลอง และสถานการณ์จริง
(๔) การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ
หรือเครือ่ งมือวัดผล
(๕) การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน
และการตัดสินผลการเรียน
(๖) การสอบภาคปฏิบัติและ
การให้คะแนน
(๗) การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน
(๘) การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
๑๓. การปฏิบัติ
การสอนใน
สถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ

สมรรถนะตามมาตรฐาน
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์
(๑) สามารถจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอน
ที่หลากหลาย
(๒) สามารถปฏิบัติการสอน
ออกแบบทดสอบ
วัดและประเมินผลผู้เรียน

(๑) การปฏิบตั ิการสอนวิชาเอก
(๑) สามารถจัดการเรียนรู้
(๒) การวัดและประเมินผล
ในสาขาวิชาเอก
และนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน (๒) สามารถประเมิน ปรับปรุง
(๓) การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
(๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
(๓) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
แบ่งปันความรูใ้ นการสัมมนา
การศึกษา

วิชาชีพบริหารการศึกษา
ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอน เทียบกับสาระความรูต้ ามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด
ชื่อสถาบันทีข่ อรับการรับรอง ..................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา..............................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อย่อ.........................................................
ปีที่ยื่นขอรับรอง....................................................
ปีการศึกษาที่เปิดสอน................................................
มาตรฐานความรู้
สาระความรูต้ ามมาตรฐาน
สมรรถนะตามมาตรฐาน
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์
๑. การพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
(๑) จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร (๑) มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและ
วิชาชีพ
(๒) การจัดการความรู้เกีย่ วกับ
แนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหาร
การบริหารสถานศึกษา
มืออาชีพ
(๓) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
(๒) สามารถศึกษาวิจัยเพือ่ พัฒนาวิชาชีพ
(๔) การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
(๑) จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร (๑) มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและ
(๒) การจัดการความรู้เกีย่ วกับ
แนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหาร
การบริหารการศึกษา
มืออาชีพ
(๓) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
(๒) สามารถศึกษาวิจัยเพือ่ พัฒนาวิชาชีพ
(๔) การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

มาตรฐานความรู้

สาระความรูต้ ามมาตรฐาน

สมรรถนะตามมาตรฐาน

๒. ความเป็นผู้นํา ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ทางวิชาการ
(๑) การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
(๑) สามารถระดมทรัพยากร
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้นํา
เพื่อการศึกษา
ภาวะผู้นาํ
(๒) สามารถบริหารการศึกษาและ
(๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
สร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนและ
(๓) การนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้จัดการ
ท้องถิ่นได้
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโต
เต็มตามศักยภาพ
(๔) การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง
(๕) ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน
(๖) ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
และท้องถิ่น
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
(๑) ผู้นําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้นํา
ภาวะผู้นาํ
(๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(๓) การบริหารงานระบบเครือข่าย
(๔) การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง
(๕) ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน
(๖) การนิเทศการศึกษา

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
(๑) สามารถบริหารงานระบบเครือข่าย
(๒) สามารถบริหารการศึกษา และกํากับ
ติดตาม ส่งเสริม และประเมิน
สถานศึกษา

ชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห์

มาตรฐานความรู้
๓. การบริหาร
สถานศึกษา

๓. การบริหาร
การศึกษา

สาระความรูต้ ามมาตรฐาน
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

สมรรถนะตามมาตรฐาน
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

(๑) ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร (๑) สามารถกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์
(๒) การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ
และนําไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้อง
(๓) การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
กับบริบทของสถานศึกษา
การจัดการเรียนรู้
(๒) เลือกใช้ทฤษฎี หลักการ และ
(๔) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
กระบวนการบริหารให้สอดคล้อง
และการเรียนรู้
กับบริบทมหภาคและภูมิสังคม
(๕) การบริหารงานบุคคล
(๓) สามารถบริหารงานวิชาการ
(๖) การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
บริหารแหล่งเรียนรู้และสิง่ แวดล้อม
(๗) กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษา
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
และผู้บริหารสถานศึกษา
(๘) การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การบริหารสถานศึกษา

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

(๑) ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร (๑) กําหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ และ
(๒) การบริหารองค์การ สํานักงาน และองค์คณะบุคคล
นําไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบท
(๓) การบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงานทางการศึกษา
(๔) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา (๒) เลือกใช้ทฤษฎี หลักการ และ
กระบวนการบริหารให้สอดคล้อง
(๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
กับบริบทมหภาคและภูมิสังคม
และการเรียนรู้
(๓) สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๖) การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เพื่อการบริหารและการเรียนรู้
การบริหารการศึกษา

ชื่อวิชาและ
ผลการวิเคราะห์
คําอธิบายรายวิชา

มาตรฐานความรู้
สาระความรูต้ ามมาตรฐาน
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
๔. หลักสูตร
การสอน การวัด (๑) พัฒนาหลักสูตรและหลักสูตร
สถานศึกษา
และประเมินผล
(๒) การจัดการเรียนการสอน
การเรียนรู้
และการสอนเสริม
(๓) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

๔. การส่งเสริม
คุณภาพ
การศึกษา

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
(๑) การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
(๒) การบริหารแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้
(๓) การพัฒนาหลักสูตร
และหลักสูตรสถานศึกษา
(๔) การประเมินหลักสูตร
๕. กิจการและ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
กิจกรรมนักเรียน (๑) บริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเ้ รียนให้รู้จัก
การจัดการและคิดเป็น
(๒) บริหารจัดการให้เกิดการพัฒนา
ทักษะชีวิตของผู้เรียน
(๓) บริหารจัดการให้เกิดการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน

สมรรถนะตามมาตรฐาน
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
(๑) สามารถพัฒนาหลักสูตรและ
บริหารการจัดการเรียนการสอน
ในแนวทางใหม่ได้
(๒) ปฏิบัติการประเมิน และปรับปรุง
การบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
(๑) สามารถพัฒนาหลักสูตร
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
(๒) ติดตาม ประเมินผล รายงาน
และนําผลการประเมินมาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
(๑) สามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน
(๒) สามารถส่งเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และความสามัคคีในหมูค่ ณะ

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์

มาตรฐานความรู้
สาระความรูต้ ามมาตรฐาน
สมรรถนะตามมาตรฐาน
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์
๖. การประกัน ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
(๑) หลักการและกระบวนการ
(๑) สามารถจัดทํารายงานผล
คุณภาพ
การศึกษา
ในการประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินตนเองของสถานศึกษา
(๒) การประกันคุณภาพภายใน
เพื่อรองรับการประเมินภายนอก
และภายนอก
(๒) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ไปใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
๕. การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
(๑) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (๑) สามารถกํากับติดตาม
ทั้งภายในและภายนอก
การประกันคุณภาพการศึกษา
(๒) การกํากับติดตามการประกัน
(๒) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
ไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา

มาตรฐานความรู้
สาระความรูต้ ามมาตรฐาน
สมรรถนะตามมาตรฐาน
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์
๗. คุณธรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
จริยธรรม และ (๑) หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์ (๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
จรรยาบรรณ
สุจริต
มีจิตสํานึกสาธารณะและ
(๒) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพ
เสียสละให้สังคม
ผู้บริหารสถานศึกษา
(๒) ปฏิบัตติ นตามจรรยาบรรณ
(๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ของวิชาชีพ
ที่ครุ ุสภากําหนด
๖. คุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
(๑) หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์ (๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
สุจริต
มีจิตสํานึกสาธารณะและ
(๒) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพ
เสียสละให้สังคม
ผู้บริหารการศึกษา
(๒) ปฏิบัตติ นตามจรรยาบรรณ
(๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ของวิชาชีพ
ที่ครุ ุสภากําหนด

แบบประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี)
ชื่อสถาบันทีข่ อรับการรับรอง..........................................................................................................................................................................................................................
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)................................................................................................ (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................
ชื่อปริญญา
:ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)...........................................................................................................ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ........................................................................................
:ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ).....................................................................................................ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................
ปีที่ขอรับรอง......................................................ปีการศึกษาที่เปิดสอน.........................................................................................................................................................
สถานที่ที่เปิดสอนจํานวน.........แห่ง ประกอบด้วย .................................................................................................................................................................................
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อประสานงานได้....................................................................โทรศัพท์..................................โทรสาร...............................E-mail..............................
สถานที่ที่จะต้องประเมินสภาพจริง................................................................................................................................................................................................................
เงื่อนไขประกอบการประเมินของคณะอนุกรรมการ
หลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน
( ) ได้รับอนุมัติ
ในการประชุมครั้งที่ ................. วันที่ ...................................................
( ) ยังไม่ได้รับอนุมัติ
๑. มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตร
เกณฑ์การรับรอง
๑.๑ โครงสร้างของหลักสูตร
(๑) จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ หน่วยกิต (๑) มีจํานวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
(๒) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต (๒) มีการกําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้เทียบโอนได้ตามเกณฑ์
สกอ. และต้องเป็นวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี
(๓) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ หน่วยกิต
(๓) มีการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาตามเกณฑ์
ของ สกอ.

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ

มาตรฐานหลักสูตร
เกณฑ์การรับรอง
(๓.๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๖ หน่วยกิต
(รายวิชา ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต
ปฏิบัติการสอน ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)
(๓.๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๗๘ หน่วยกิต
(ถ้าเป็นวิชาเอกคู่ไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓๙
หน่วยกิต)
(๔) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๑.๒ มาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพ
๑.๒.๑ มาตรฐานความรู้
๑) ความเป็นครู
(๑) คําอธิบายรายวิชาบังคับในหลักสูตร ประกอบด้วย
๒) ปรัชญาการศึกษา
มาตรฐาน สาระความรู้ และสมรรถนะ
๓) ภาษาและวัฒนธรรม
ในแต่ละมาตรฐานไม่น้อยกว่าที่ครุ สุ ภากําหนด
๔) จิตวิทยาสําหรับครู
(๒) มีการวัดและประเมินผลรายวิชาอย่างเป็นระบบ
๕) หลักสูตร
๖) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้ เรียน
๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
๙) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
๑๐) การประกันคุณภาพ การศึกษา
๑๑) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ

มาตรฐานหลักสูตร
๑.๒.๒ มาตรฐานประสบการณ์วชิ าชีพ
๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ

เกณฑ์การรับรอง
(๑) คําอธิบายรายวิชาบังคับในหลักสูตรประกอบด้วย
มาตรฐานสาระการฝึกทักษะ และสมรรถนะ
ไม่น้อยกว่าทีค่ ุรุสภากําหนด
(๒) มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเป็นระยะๆ ตลอดหลักสูตรเพิ่มเติม
จากกิจกรรมรายวิชา
(๓) มีข้อกําหนดการปฏิบัติการสอนจะต้องแบ่งเป็น
๒ ภาคการศึกษา มีหน่วยกิตรวมกัน ไม่น้อยกว่า
มาตรฐาน และมีชั่วโมงสอนในวิชาเอกไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ ๘ ชั่วโมง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา
มีเวลาเตรียมสอน ตรวจงาน และการปฏิบัติงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย ไม่นอ้ ยกว่า ภาคการศึกษาละ
๑๒๐ ชัว่ โมง
(๔) มีการพบคณาจารย์และเข้าร่วมสัมมนาการศึกษา
กับคณาจารย์และเพื่อนนิสิตนักศึกษา โดยการใช้สอื่
และ/หรือ Face to face ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา
(๕) มีการวัดและประเมินผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ

มาตรฐานหลักสูตร

เกณฑ์การรับรอง

๑.๓ การพัฒนาหลักสูตร
(๑) มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
๑.๓.๑ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
สอดคล้องกับมาตรฐาน
(๑) มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
(๒) มีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจาก (๒) มีเอกสารรายงานการวิพากษ์หลักสูตรและ
ผู้เกี่ยวข้องด้านวิชาชีพครูและวิชาเนื้อหา
การนําผลไปใช้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(๓) มีการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ (๓) มีเอกสารระบุนโยบายและแผนงานการปรับปรุง
หลักสูตร
ภายนอกและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๑.๓.๒ คุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร
(๑) มีคุณวุฒิตรงตามสาขา และวิชาเอก
(๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓.๓ การพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
(๑) มีนโยบายในการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร
(๒) มีแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาหรือ
การปรับปรุงหลักสูตร

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ

๒. มาตรฐานการผลิต พิจารณาจาก ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา ๒) จํานวนนิสิตนักศึกษา ๓) คณาจารย์
๔) ทรัพยากรการเรียนรู้ ๕) การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ๖) การประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบของมาตรฐาน

๒.๑ กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา
(๑) มีการกําหนดคุณสมบัติและ
เกณฑ์การคัดเลือกนิสิตนักศึกษา
ที่เน้นการสรรหาผู้ที่มีความรู้
ความสามารถสูงเข้าศึกษา
(๒) มีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก
โดยการสอบข้อเขียน และ/หรือ
การสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ
๒.๒. จํานวนนิสิตนักศึกษา
(๑) มีการรับนิสิตนักศึกษา
ตามแผนการรับที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
และแผนความต้องการกําลังคน
ในวิชาชีพในระยะยาว
(๒) มีการรับนิสิตนักศึกษาสอดคล้อง
กับจํานวนคณาจารย์

เกณฑ์การรับรอง

ข้อมูลทีส่ ถาบันดําเนินการ

(๑) มีประกาศกําหนดคุณสมบัติและเกณฑ์
การคัดเลือกนิสิตนักศึกษา ไม่น้อยกว่า
มาตรฐาน
(๒) มีการใช้เครื่องมือในการประเมินผู้สมัคร
ประกอบการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา เช่น
ข้อสอบวัด หรือประเมินความรู้พื้นฐาน
ข้อสอบวัดแววความเป็นครู
๑. แผนการรับนิสิต / นักศึกษา
(๑) ข้อมูลการรับนิสิตนักศึกษา และ
ปีการศึกษา / จํานวนคน
แผนการรับนิสิตนักศึกษา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
ตามที่กําหนดในเล่มหลักสูตร
(๒) ข้อมูลสัดส่วนคณาจารย์ต่อนิสิต
๒. จํานวนการรับนิสิต / นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร
นักศึกษา ๑:๓๐ (อาจารย์ : นักศึกษา) ทางการศึกษา รวมทั้งหมด....................... คน
(๓) หนึ่งห้องเรียนมีนิสิตนักศึกษา
ปีการศึกษา
๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๔ ๒๕๕๓
ไม่เกิน ๓๐ คน
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
รวม

รวมทั้งหมด

องค์ประกอบของมาตรฐาน

เกณฑ์การรับรอง

ข้อมูลทีส่ ถาบันดําเนินการ

๓. จํานวนคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
........................คน
๔. การจัดจํานวนนิสิต / นักศึกษา ในหลักสูตรที่เสนอขอรับรอง
ต่อหนึ่งห้องเรียน............คน มีจํานวนห้องเรียนทัง้ หมด
................ ห้อง
หมายเหตุ
(ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา หมายความว่า ปริญญาตรี โท
และเอกทางการศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา)

๒.๓ คณาจารย์
(๑) คณาจารย์ประจําหลักสูตร
(ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน และ
ในจํานวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย ๒ คน
โดยอาจารย์ประจําในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ หรืออาจเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้อีก ๑ หลักสูตร
แต่ต้องเป็นในหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ และตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๔๙ หากคุณวุฒขิ องอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีต้องมีประสบการณ์ในการสอนและได้รับการพัฒนาให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
รวมทั้งได้รับตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น)
ทําเครื่องหมาย (3)
คุณวุฒิการศึกษา
เลขประจําตัว
ตําแหน่ง
กรณีประจําหลักสูตรมากกว่า ๑
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ปีที่สําเร็จ
ประชาชน
ทางวิชาการ คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน การศึกษา หลักสูตร พร้อมแสดงชื่อหลักสูตร
อีกหลักสูตรทีเ่ ป็นอาจารย์ประจํา

(๒) คณาจารย์ที่ปรึกษา
(๒.๑) มีคาํ สั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีการกําหนดหน้าที่อย่างชัดเจน
(๒.๒) ตารางแสดงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ
ลําดับ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ปีที่สําเร็จการศึกษา

สังกัดคณะ

(๓) คณาจารย์ผู้สอน
(อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ที่สอนโดยมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี)
ตําแหน่งทางวิชาการ /
สถานะของอาจารย์ผู้สอน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
ประสบการณ์ด้านการสอน
รายวิชา
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน ในสาขาวิชา
อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ

(๔) คณาจารย์นิเทศก์
(๔.๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทในสาขาวิชาที่จะนิเทศ หรือมีประสบการณ์ในการนิเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๔.๒) คณาจารย์นิเทศก์มจี ํานวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ไม่เกิน ๑ : ๑๐
คุณวุฒิของอาจารย์นิเทศก์
ประสบการณ์ สถานทีท่ ํางานปัจจุบัน สถานะของอาจารย์นเิ ทศก์
นิเทศนักศึกษาสาขาวิชา
รายชื่ออาจารย์นิเทศก์
/ สังกัดคณะ
อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา การนิเทศ (ปี)
(๕) ครูพี่เลี้ยง
(๕.๑) มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับการปฏิบัติการสอน
คุณวุฒิ (ครูพี่เลี้ยง)
ชื่อ-นามสกุล (ครูพี่เลี้ยง)
คุณวุฒิ

สาขา

(๕.๒) กรณียงั ไม่มีครูพี่เลี้ยงให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกครูพี่เลี้ยง

รายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอน

ประสบการณ์สอนของครูพี่เลี้ยง (ปี)

องค์ประกอบของมาตรฐาน
เกณฑ์การรับรอง
๒.๔ ทรัพยากรการเรียนรู้
๒.๔.๑ ห้องเรียน
มีข้อมูลทรัพยากร
(๑) มีสภาพห้องเรียนที่เหมาะสม การเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า
เพียงพอกับการจัดการเรียน
มาตรฐาน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ
(๒) มีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการ
เรียนรูใ้ นปริมาณที่เหมาะสม
กับจํานวนผู้เรียน
๒.๔.๒ ห้องปฏิบัติการ
(๑) มีห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม
กับสาขาวิชาหรือวิชาเอก
ที่เปิดสอน เช่น
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ห้องปฏิบัติการ
สอนแบบจุลภาค และ
ห้องปฏิบัติการสื่อการสอน ฯลฯ
(๒) มีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการ
เรียนรูใ้ นปริมาณที่เหมาะสม
กับจํานวนผู้เรียน
(๓) มีการใช้ห้องปฏิบัติการสําหรับ
การฝึกเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
การจัดการเรียนการสอนปกติ

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
๑. จํานวนห้องเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
๒. ขนาดความจุของห้องเรียน (จํานวนที่นั่งต่อหนึ่งห้องเรียน)
๓. ชื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พร้อมแสดง
จํานวนต่อหนึ่งห้องเรียน
๔. ภาพห้องเรียน
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
๑. ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค จํานวน ............... ห้อง วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
ภายในห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ประกอบด้วย
๑) .......... จํานวน .......... ชิ้น ๒) ................... จํานวน ........... ชิ้น
๒. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ............... ห้อง วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ และ
อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
๑) .......... จํานวน .......... ชิ้น ๒) ................... จํานวน ........... ชิ้น
๓. ห้องปฏิบัติการที่ตรงกับสาขาที่เปิดสอน พร้อมแสดงจํานวน และชื่อห้องปฏิบัติการ
และชื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องฝึกปฏิบัติ พร้อมแสดงจํานวนต่อห้อง

องค์ประกอบของมาตรฐาน

เกณฑ์การรับรอง

มีข้อมูลทรัพยากร
๒.๔.๓ ห้องสมุด
การเรียนรู้
(๑) มีหนังสือ ตํารา วารสาร
ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน
และเอกสารทางวิชาการ
ในสาขาวิชาที่เปิดสอน
ที่เหมาะสมกับจํานวน
ผู้เรียน
(๒) มีบริการสืบค้นโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเพียงพอ
(๓) มีวัสดุ อุปกรณ์ และ
สื่อการเรียนรู้ในปริมาณ
ที่เหมาะสมกับจํานวน
ผู้เรียน
๒.๔.๔ สิ่งแวดล้อม
มีการจัดสิ่งแวดล้อม
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานบัณฑิต

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ

ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
๑. รายชื่อตํารา วารสาร และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับรายวิชาชีพครู
พร้อมแสดงจํานวนฉบับซ้ําของหนังสือ
๒. คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศที่มีบริการให้กับนิสิตนักศึกษา
๓. โสตทัศนูปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เปิดสอน

ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
๑. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานบัณฑิต
๒. การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีแนวคิด
กระบวนการอย่างไร การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

องค์ประกอบของมาตรฐาน
๒.๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
๒.๕.๑ การบริหารหลักสูตร
(๑) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(๑.๑) องค์ประกอบครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(๑.๒) มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรที่รับผิดชอบ
(๒) มีการกําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน
ได้แก่
(๒.๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
(๒.๒) การประเมินการเรียนรู้
(๒.๓) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
(๒.๔) การกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๒.๕) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
(๓) มีการประเมินและพัฒนาคณาจารย์อย่างเป็นระบบ
๒.๕.๒ การบริหารการเรียนการสอน
(๑) มีการจัดทําประมวลรายวิชา หรือรายละเอียด
รายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(๒) มีการจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับ ระเบียบ
หรือประกาศ ที่สถาบันกําหนด
(๓) มีการจัดการเรียนการสอนครบตามคําอธิบายรายวิชา
รายละเอียดรายวิชา จํานวนหน่วยกิต และ
จํานวนชั่วโมง ตามที่หลักสูตรกําหนด
(๔) มีการนําผลการประเมินการสอนไปใช้ในการปรับปรุง
ประมวลรายวิชา หรือรายละเอียดรายวิชาอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การรับรอง
(๑) มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและมีการ
กําหนดหน้าที่ ไม่น้อยกว่า
มาตรฐาน
(๒) มีแผนการประเมินและ
พัฒนาคณาจารย์

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกีย่ วข้อง
กับการบริหารหลักสูตร
๒. หน้าที่ของคณะกรรมการในข้อ ๑.
๓. แสดงความเกี่ยวข้องของคณะกรรมการกับหลักสูตร
๔. ระบบที่ใช้ในการประเมินอาจารย์ผสู้ อน
๕. การวางแผนพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
๖. การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนที่ได้ดําเนินการมาแล้ว

ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
(๑) มีเอกสารประมวลรายวิชา
๑. ประมวลรายวิชา หรือรายละเอียดรายวิชาตาม
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
หรือรายละเอียดรายวิชา
๒. วิธีการประเมินผลการสอน
ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน
(๒) มีการระบุการนําผลการประเมิน ๓. การนําผลการประเมินการสอนไปใช้ในการปรับปรุง
การสอนไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียน การสอน โดยระบุในประมวลรายวิชา หรือ
การเรียนการสอนในประมวล
รายละเอียดรายวิชา
รายวิชาหรือรายละเอียด
๔. ตารางการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา

องค์ประกอบของมาตรฐาน
เกณฑ์การรับรอง
ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ
๒.๕.๓ การจัดการปฏิบัติการสอน
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
ในสถานศึกษา
๑. รายชื่อสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่รบั นิสิตนักศึกษาเข้าปฏิบัติการสอน
(๑) สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่รับนิสิต (๑) มีรายชื่อโรงเรียนสําหรับ
ในสถานศึกษา ระบุข้อมูลตามตาราง (กรณีที่ยังไม่มี ให้ระบุเกณฑ์
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติการสอน และการนิเทศ
ในการคัดเลือกสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน)
๒. แผนการทํางานร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง
ที่คุรุสภากําหนด
การศึกษา ไม่น้อยกว่า
(๒) สถานศึกษาหรือหน่วยงานมีการจัด
มาตรฐาน
ครูพี่เลี้ยงที่มคี ุณสมบัติ และ
(๒) มีรายชื่อครูพี่เลี้ยง และ
ประสบการณ์ตามที่คุรุสภากําหนด
คณาจารย์นเิ ทศก์ ไม่น้อยกว่า
(๓) มีการจัดหรือแต่งตั้งคณาจารย์
มาตรฐาน
นิเทศก์ตามที่คุรุสภากําหนด

ลําดับ

ชื่อสถานศึกษา

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

การประเมินจาก สมศ. ในรอบล่าสุด
รอบที่ประเมิน ปีที่ประเมิน ระดับการศึกษา ผลการประเมิน

องค์ประกอบของมาตรฐาน
เกณฑ์การรับรอง
๒.๕.๔ การจัดกิจกรรม
(๑) มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เสริมความเป็นครู
บริหารกิจกรรมไม่น้อยกว่า
(๑) มีคณะกรรมการบริหาร
มาตรฐาน
กิจกรรม
(๒) มีแผนการจัดกิจกรรมตลอด
(๒) มีโครงการตลอดหลักสูตร
หลักสูตร
โดยจัดเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง (๓) มีคู่มือการประเมินผลและ
(๓) มีการกําหนดเกณฑ์ขั้นต่ํา
สมุดบันทึก หรือระเบียน
ของการเข้าร่วมกิจกรรม
รายงานผลตามมาตรฐาน
(๔) มีการประเมินผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ
(๕) มีสมุดบันทึก หรือระเบียน
รายงานผลการเข้าร่วม
กิจกรรม และใช้ในการ
พิจารณาอนุมัติการสําเร็จ
การศึกษา ควบคู่กับระเบียน
ผลการเรียนรายวิชา
คุณลักษณะความเป็นครู
ของนิสิตนักศึกษา

กิจกรรมเสริม
คุณลักษณะความเป็นครู
เสริมคุณลักษณะ
กิจกรรม
ความเป็นครูในด้าน

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการบริหารกิจกรรมเสริมความเป็นครู
๒. โครงการการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู โดยเป็นโครงการตลอดหลักสูตร
และจัดเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง (รายงานข้อมูลตามตารางที่กําหนด)
๓. เกณฑ์ขั้นต่ําของการเข้าร่วมกิจกรรม
๔. เกณฑ์การประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๕. สมุดบันทึก หรือระเบียนรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม และใช้ในการ
พิจารณาอนุมัติ การสําเร็จการศึกษา ควบคู่กับระเบียนผลการเรียนรายวิชา

ชั้นปีที่ ๑

ช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๔

ชั้นปีที่ ๕

๑

๑

๑

๒

๒

๑

๒

๑

๒

๒

องค์ประกอบของมาตรฐาน
๒.๖ การประกันคุณภาพการศึกษา
(๑) มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
(๒) มีระบบและแผนการ
ดําเนินงาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
(๓) มีรายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา

เกณฑ์การรับรอง
(๑) มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
(๒) มีเอกสารระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
(๓) มีแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
(๔) มีรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
๒. เอกสารแสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
๔. รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

๓. มาตรฐานบัณฑิต พิจารณาจาก ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ความรู้ ๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๓) การปฏิบัติตน
๔) การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู
องค์ประกอบของมาตรฐาน
๓.๑ ความรู้
.

เกณฑ์การรับรอง
๑. เรียนครบตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา
๒. ผ่านเกณฑ์การประเมินของสถาบันการผลิต

กระบวนการและหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานบัณฑิต

องค์ประกอบของมาตรฐาน

เกณฑ์การรับรอง

๓.๒ การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา

๑. มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. มีรายงานผลการผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูที่คุรุสภา
กําหนด ได้แก่
๑) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
๒) สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน
๓) สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๔) สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

๓.๓ การปฏิบัตติ น

มีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับความเป็นครูและผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา โดยมีผลการรับรองความประพฤติจากสถาบันการผลิต

๓.๔ การพัฒนาคุณลักษณะ ๑. เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู
ความเป็นครู
ปีละไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม ได้แก่
๑.๑ การปฏิบัติธรรม หรือกิจกรรมอาสา
๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๒. มีหลักฐานที่แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่กําหนด และ
ผ่านการประเมินจากสถาบันการผลิต

กระบวนการและหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานบัณฑิต

แบบประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตเพื่อการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา
ชื่อสถาบันที่ขอรับการรับรอง....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย).............................................................................................(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................
ชื่อปริญญา
:ชื่อเต็ม(ภาษาไทย).......................................................................................................ชื่อย่อ (ภาษาไทย)......................................................................................
:ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ.................................................................................................ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)................................................................................
ปีที่ขอรับรอง....................................................ปีการศึกษาที่เปิดสอน...................................................................................................................................................
สถานที่ที่เปิดสอนจํานวน............แห่ง ประกอบด้วย........................................................................................................................................................................
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อประสานงานได้............................................................โทรศัพท์................................โทรสาร.............................E-mail ............................
สถานที่ที่จะต้องประเมินสภาพจริง.........................................................................................................................................................................................................
เงื่อนไขประกอบการประเมินของคณะอนุกรรมการ
หลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน
( ) ได้รับอนุมัติ
ในการประชุมครั้งที่ ................. วันที่ ...................................................
( ) ยังไม่ได้รับอนุมัติ

๑. มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตร
๑.๑ โครงสร้างของหลักสูตร

เกณฑ์การรับรอง

- วิชาชีพครู
(๑) จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๓๓ (๑) มีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ามาตรฐาน
หน่วยกิต
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
เป็นหลักสูตรเฉพาะ จะต้องเรียนให้ครบ
(๒) รายวิชา ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต
ตามที่กําหนด ไม่สามารถเทียบโอนได้
(๓) ปฏิบัติการสอน ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
(๓) มีการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา
ตามเกณฑ์ของ สกอ.
- วิชาชีพบริหารการศึกษา
(๑) จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๓๐
หน่วยกิต
(๒) รายวิชา ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต
(๓) ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

(๑) มีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ามาตรฐาน
(๒) มีการกําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้เทียบ
โอนได้ ตามเกณฑ์ สกอ. โดยต้องเป็นวิชา
ที่เรียนมาแล้ว ไม่เกิน ๕ ปี
(๓) มีการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา
ตามเกณฑ์ของ สกอ.

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ

มาตรฐานหลักสูตร
เกณฑ์การรับรอง
๑.๒ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
๑.๒.๑ วิชาชีพครู
- มาตรฐานความรู้
(๑) คําอธิบายรายวิชาบังคับในหลักสูตร
๑) ความเป็นครู
ประกอบด้วย มาตรฐาน สาระความรู้ และ
๒) ปรัชญาการศึกษา
สมรรถนะ ในแต่ละมาตรฐานไม่น้อยกว่า
๓) ภาษาและวัฒนธรรม
ทีค่ ุรุสภากําหนด
๔) จิตวิทยาสําหรับครู
๕) หลักสูตร
(๒) มีการวัดและประเมินผลรายวิชา
๖) การจัดการเรียนรู้และ
อย่างเป็นระบบ
การจัดการชั้นเรียน
๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
๙) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา
๑๑) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ

มาตรฐานหลักสูตร
- มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน
๒) การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ

เกณฑ์การรับรอง
(๑) คําอธิบายรายวิชาบังคับในหลักสูตรประกอบด้วย
มาตรฐานสาระการฝึกทักษะ และสมรรถนะ ไม่น้อยกว่า
ที่คุรุสภากําหนด
(๒) มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเป็นระยะ ๆ ตลอดหลักสูตร เพิ่มเติมจากกิจกรรม
รายวิชา
(๓) มีข้อกําหนดการปฏิบัติการสอนจะต้องแบ่งเป็น
๒ ภาคการศึกษา มีหน่วยกิตรวมกัน ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน
และมีชั่วโมงสอนในวิชาเอกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๘ ชั่วโมง
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐
ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา มีเวลาเตรียมสอน ตรวจงาน และ
การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า
ภาคการศึกษาละ ๑๒๐ ชั่วโมง
(๔) มีการพบคณาจารย์และเข้าร่วมสัมมนาการศึกษา
กับคณาจารย์และเพื่อนนิสิตนักศึกษา โดยการใช้สื่อ
และ/หรือ Face to face ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา
(๕) มีการวัดและประเมินผลการฝึกปฏิบัติวชิ าชีพระหว่างเรียน
และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ

มาตรฐานหลักสูตร
๑.๒.๒ วิชาชีพบริหารการศึกษา
- มาตรฐานความรู้ผบู้ ริหารสถานศึกษา
๑) การพัฒนาวิชาชีพ
๒) ความเป็นผู้นําทางวิชาการ
๓) การบริหารสถานศึกษา
๔) หลักสูตร การสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
๕) กิจการและกิจกรรมนักเรียน
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา
๗) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
- มาตรฐานความรู้ผู้บริหารการศึกษา
๑) การพัฒนาวิชาชีพ
๒) ความเป็นผู้นําทางวิชาการ
๓) การบริหารการศึกษา
๔) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
๕) การประกันคุณภาพการศึกษา
๖) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

เกณฑ์การรับรอง
(๑) คําอธิบายรายวิชาบังคับในหลักสูตร
ประกอบด้วย มาตรฐาน สาระความรู้ และ
สมรรถนะ ในแต่ละมาตรฐานไม่น้อยกว่า
ที่คุรุสภากําหนด
(๒) มีการวัดและประเมินผลรายวิชา
อย่างเป็นระบบ

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ

มาตรฐานหลักสูตร
- มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและ
ปฏิบัติการบริหารการศึกษาระหว่างเรียน
ตามหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง

เกณฑ์การรับรอง
(๑) คําอธิบายรายวิชาบังคับในหลักสูตร
ประกอบด้วย มาตรฐาน สาระความรู้ และ
สมรรถนะในแต่ละมาตรฐานไม่น้อยกว่า
ที่คุรุสภากําหนด
(๒) มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมความเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
เป็นระยะ ๆ ตลอดหลักสูตร
(๓) มีการกําหนดการฝึกปฏิบัติการบริหาร
สถานศึกษาและการบริหารการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และมีชั่วโมงปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่า ๙๐ ชั่วโมง (๑๕ x ๖ ชั่วโมง)
ประกอบด้วย การฝึกการบริหารสถานศึกษา
ร้อยละ ๕๐ และฝึกการบริหารการศึกษา
ร้อยละ ๕๐

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ

มาตรฐานหลักสูตร
เกณฑ์การรับรอง
๑.๓ การพัฒนาหลักสูตร
(๑) มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
๑.๓.๑ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
(๑) มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สอดคล้องกับมาตรฐาน
(๒) มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ
(๒) มีเอกสารรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
ที่มาจากผู้เกี่ยวข้องด้านวิชาชีพครู /
และการนําผลไปใช้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
บริหารการศึกษาและวิชาเนือ้ หา
(๓) มีเอกสารระบุนโยบายและแผนงาน
(๓) มีการวิพากษ์หลักสูตรจาก
การปรับปรุงหลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓.๒ คุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร
(๑) มีคุณวุฒิตรงตามสาขา และวิชาเอก
(๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓.๓ การพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
(๑) มีนโยบายในการพัฒนาหรือ
การปรับปรุงหลักสูตร
(๒) มีแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาหรือ.
การปรับปรุงหลักสูตร

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ

๒. มาตรฐานการผลิต พิจารณาจาก ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา ๒) จํานวนนิสิตนักศึกษา
๓) คณาจารย์ ๔) ทรัพยากรการเรียนรู้ ๕) การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ๖) การประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบของมาตรฐาน
เกณฑ์การรับรอง
ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ
๒.๑ กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา
(๑) มีการกําหนดคุณสมบัติ และเกณฑ์ (๑) มีประกาศกําหนดคุณสมบัติและ
การคัดเลือกนิสิตนักศึกษา ที่เน้น
เกณฑ์การคัดเลือกนิสิตนักศึกษา
การสรรหา ผู้ที่มีความรู้
ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน
ความสามารถสูงเข้าศึกษา
(๒) มีการใช้เครือ่ งมือในการประเมิน
(๒) มีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก
ผู้สมัคร ประกอบการคัดเลือกนิสิต
โดยการสอบข้อเขียน และ/หรือ
นักศึกษา เช่น ข้อสอบวัด หรือ
การสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ
ประเมินความรูพ้ ื้นฐาน ข้อสอบ
วัดแววความเป็นครู
๒.๒. จํานวนนิสิตนักศึกษา
(๑) ข้อมูลการรับนิสิตนักศึกษา และ
๑. แผนการรับนิสิต / นักศึกษา
แผนการรับนิสิตนักศึกษาตามที่
(๑) มีการรับนิสิตนักศึกษาตามแผน
ปีการศึกษา / จํานวนคน
กําหนดในเล่มหลักสูตร
การรับที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และ
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
แผนความต้องการกําลังคน
(๒) ข้อมูลสัดส่วนคณาจารย์ต่อนิสิต
ในวิชาชีพในระยะยาว
นักศึกษา ๑:๓๐ (อาจารย์ : นักศึกษา)
(๒) มีการรับนิสิตนักศึกษาสอดคล้องกับ (๓) หนึ่งห้องเรียนมีนิสิตนักศึกษา
จํานวนคณาจารย์
ไม่เกิน ๓๐ คน

องค์ประกอบของมาตรฐาน

เกณฑ์การรับรอง

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ
๒. จํานวนการรับนิสิต / นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษา รวมทั้งหมด....................... คน
ปีการศึกษา
๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๔ ๒๕๕๓
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
รวม
รวมทั้งหมด
๓. จํานวนคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ........................คน
๔. การจัดจํานวนนิสิต / นักศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางการศึกษา ต่อหนึ่งห้องเรียน ....................คน มีจํานวนห้องเรียน
ทั้งหมด ................ห้อง
หมายเหตุ
(ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา หมายความว่า ปริญญาตรี โท
และเอกทางการศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา)

๒.๓ คณาจารย์
(๑) คณาจารย์ประจําหลักสูตร
(ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
เกินกว่า ๑ หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ และอาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําตามที่ระบุ
ไว้ในหลักสูตรเท่านั้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย ๓ คน
ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘)
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ทําเครื่องหมาย (3)
คุณวุฒิการศึกษา
สําหรับอาจารย์ที่ได้รับ
ปีที่สําเร็จ มอบหมายให้ทําหน้าที่อาจารย์
คุณวุฒิ /
สถาบัน
สาขาวิชา
การศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(๒) คณาจารย์ที่ปรึกษา
(๒.๑) มีคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีการกําหนดหน้าที่อย่างชัดเจน
(๒.๒) ตารางแสดงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ปีที่สําเร็จการศึกษา

(๓) คณาจารย์ผู้สอน
(ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘)
ชื่อผลงานวิจัยที่มิใช่ สถานะของอาจารย์ผู้สอน
ตําแหน่ง
ประสบการณ์
รายชื่อ
ส่วนหนึ่งของการศึกษา อาจารย์
รายวิชา อาจารย์ผู้สอน ทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ด้านการสอน
อาจารย์พิเศษ

ในสาขาวิชา

เพื่อรับปริญญา

ประจํา

(๔) คณาจารย์นิเทศก์
(๔.๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกในสาขาวิชาที่จะนิเทศ หรือมีประสบการณ์ในการนิเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๔.๒) คณาจารย์นิเทศก์มจี ํานวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ไม่เกิน ๑ : ๑๐

รายชื่ออาจารย์นิเทศก์

คุณวุฒิของอาจารย์นิเทศก์
ประสบการณ์การนิเทศ สถานที่ทํางาน
สถาบันที่สําเร็จ
ปัจจุบัน
(ปี)
คุณวุฒิ สาขาวิชา
การศึกษา

(๕) ครูพี่เลี้ยง / ผู้บริหารพี่เลี้ยง
(๕.๑) มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับการปฏิบัติการสอน หรือการบริหาร
คุณวุฒิ
รายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอน /
ชื่อ-นามสกุล
(ครูพี่เลี้ยง / ผู้บริหารพี่เลี้ยง)
ประสบการณ์การบริหารของ
(ครูพี่เลี้ยง / ผู้บริหารพี่เลี้ยง)
ผู้บริหารพี่เลีย้ ง
คุณวุฒิ
สาขา
(๕.๒) กรณียงั ไม่มีครูพี่เลี้ยง / ผู้บริหารพี่เลี้ยง ให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

สถานะของอาจารย์นิเทศก์
อาจารย์ อาจารย์พิเศษ
ประจํา

ประสบการณ์สอนของครูพี่เลี้ยง /
ประสบการณ์บริหารของ
ผู้บริหารพี่เลีย้ ง (ปี)

องค์ประกอบของมาตรฐาน
เกณฑ์การรับรอง
๒.๔ ทรัพยากรการเรียนรู้
มีข้อมูลทรัพยากร
๒.๔.๑ ห้องเรียน
การเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า
(๑) มีสภาพห้องเรียนที่เหมาะสมเพียงพอ
กับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน มาตรฐาน
เป็นสําคัญ
(๒) มีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้
ในปริมาณที่เหมาะสมกับจํานวนผู้เรียน
๒.๔.๒ ห้องปฏิบัติการ
(๑) มีห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสาขาวิชา
หรือวิชาเอก ที่เปิดสอน เช่น
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค และ
ห้องปฏิบัติการสื่อการสอน ฯลฯ
(๒) มีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้
ในปริมาณที่เหมาะสมกับจํานวนผู้เรียน
(๓) มีการใช้ห้องปฏิบัติการสําหรับการฝึก
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอนปกติ

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
๑. จํานวนห้องเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
๒. ขนาดความจุของห้องเรียน (จํานวนที่นั่งต่อหนึ่งห้องเรียน)
๓. ชื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียน พร้อมแสดงจํานวนต่อหนึ่งห้องเรียน
๔. ภาพห้องเรียน
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
๑. ห้องปฏิบัติการที่ตรงกับสาขาที่เปิดสอน พร้อมแสดงจํานวน
และชื่อห้องปฏิบัติการ
๒. ชื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องฝึกปฏิบัติ
พร้อมแสดงจํานวนต่อห้อง

องค์ประกอบของมาตรฐาน
๒.๔.๓ ห้องสมุด
(๑) มีหนังสือ ตํารา วารสาร และเอกสาร
ทางวิชาการ ในสาขาวิชาที่เปิดสอน
ที่เหมาะสมกับจํานวนผู้เรียน
(๒) มีบริการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเพียงพอ
(๓) มีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้
ในปริมาณที่เหมาะสมกับจํานวนผู้เรียน
๒.๔.๔ สิ่งแวดล้อม
มีการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานบัณฑิต

เกณฑ์การรับรอง
ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
มีข้อมูลทรัพยากร
การเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า ๑. รายชื่อตํารา วารสาร และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับ
มาตรฐาน
รายวิชาชีพครู / บริหารการศึกษา พร้อมแสดงจํานวนฉบับซ้ํา
ของหนังสือ
๒. คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศที่มีบริการให้กับนิสิต
๓. โสตทัศนูปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เปิดสอน
ให้สถาบันแสดงข้อมูลการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ มีแนวคิด กระบวนการอย่างไร การมีส่วนร่วม
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

องค์ประกอบของมาตรฐาน
๒.๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
๒.๕.๑ การบริหารหลักสูตร
(๑) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(๑.๑) องค์ประกอบครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(๑.๒) มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรที่รับผิดชอบ
(๒) มีการกําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน ได้แก่
(๒.๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
(๒.๒) การประเมินการเรียนรู้
(๒.๓) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
(๒.๔) การกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๒.๕) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
(๓) มีการประเมินและพัฒนาคณาจารย์อย่างเป็นระบบ
๒.๕.๒ การบริหารการเรียนการสอน
(๑) มีการจัดทําประมวลรายวิชา หรือรายละเอียดรายวิชา
ตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
(๒) มีการจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศที่สถาบันกําหนด
(๓) มีการจัดการเรียนการสอนครบตามคําอธิบายรายวิชา
รายละเอียดรายวิชา จํานวนหน่วยกิต และจํานวนชั่วโมง
ตามที่หลักสูตรกําหนด
(๔) มีการนําผลการประเมินการสอนไปใช้ในการปรับปรุง
ประมวลรายวิชา หรือรายละเอียดรายวิชาอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การรับรอง

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ

ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
(๑) มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกีย่ วข้อง
บริหารหลักสูตรและ
กับการบริหารหลักสูตร
มีการกําหนดหน้าที่ ไม่น้อยกว่า ๒. หน้าที่ของคณะกรรมการในข้อ ๑.
มาตรฐาน
๓. แสดงความเกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
(๒) มีแผนการประเมินและพัฒนา
กับหลักสูตร
๔. ระบบที่ใช้ในการประเมินอาจารย์ผสู้ อน
คณาจารย์
๕. การวางแผนพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
๖. การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนที่ได้ดําเนินการมาแล้ว

ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
(๑) มีเอกสารประมวลรายวิชา หรือ ๑. ประมวลรายวิชา หรือรายละเอียดรายวิชา
รายละเอียดรายวิชา ไม่นอ้ ยกว่า
ตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
มาตรฐาน
๒. วิธีการประเมินผลการสอน
(๒) มีการระบุการนําผล
๓. การนําผลการประเมินการสอนไปใช้
การประเมินการสอนไปใช้
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยระบุ
ในการปรับปรุงการเรียน
ในประมวลรายวิชา หรือรายละเอียดรายวิชา
การสอนในประมวลรายวิชาหรือ ๔. ตารางการจัดการเรียนการสอน
รายละเอียดรายวิชา

องค์ประกอบของมาตรฐาน
๒.๕.๓ การจัดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การฝึกปฏิบัติ การบริหารสถานศึกษา การบริหารการศึกษา
(๑) สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่รับนิสิตนักศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คุรุสภากําหนด
(๒) สถานศึกษาหรือหน่วยงานมีการจัดครูพี่เลี้ยง
และผู้บริหารพี่เลี้ยง ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์
ตามที่คุรุสภากําหนด
(๓) มีการจัดหรือแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศก์
ตามที่คุรุสภากําหนด

เกณฑ์การรับรอง
ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
(๑) มีรายชื่อโรงเรียนสําหรับ
ปฏิบัติการสอน การฝึกปฏิบัติ ๑. สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่รับนิสิต
นักศึกษาเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การบริหารสถานศึกษา
หรือฝึกปฏิบัติ การบริหารสถานศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา (กรณีที่ยังไม่มี
และการนิเทศการศึกษา
ให้ระบุเกณฑ์ ในการคัดเลือกสถานศึกษา/
ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน
หน่วยงาน)
(๒) มีรายชื่อครูพี่เลี้ยง ผู้บริหาร
พี่เลี้ยง และคณาจารย์นิเทศก์ ๒. แผนการทํางานร่วมกันระหว่างอาจารย์
นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง / ผู้บริหารพี่เลี้ยง
ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน

ลําดับ ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน อําเภอ

สังกัด

จังหวัด

การประเมินจาก สมศ. ในรอบล่าสุด (กรณีสถานศึกษา)
รอบที่ประเมิน ปีที่ประเมิน ระดับการศึกษา ผลการประเมิน

องค์ประกอบของมาตรฐาน
๒.๕.๔ การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษา
(๑) มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรม
(๒) มีโครงการตลอดหลักสูตร โดยจัดเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง
(๓) มีการกําหนดเกณฑ์ขั้นต่ําของการเข้าร่วม
กิจกรรม
(๔) มีการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างเป็นระบบ
(๕) มีสมุดบันทึก หรือระเบียนรายงานผล
การเข้าร่วมกิจกรรม และใช้ในการพิจารณา
อนุมัติการสําเร็จการศึกษา ควบคู่กับ
ระเบียนผลการเรียนรายวิชา
คุณลักษณะความเป็นครู /
ความเป็นผูบ้ ริหารสถานศึกษา และ
ผู้บริหารการศึกษา ของนิสิตนักศึกษา

เกณฑ์การรับรอง
(๑) มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
มาตรฐาน
(๒) มีแผนการจัดกิจกรรม
ตลอดหลักสูตร
(๓) มีคู่มือการประเมินผล
และสมุดบันทึก หรือ
ระเบียนรายงานผล
ตามมาตรฐาน

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการบริหาร
กิจกรรมเสริมความเป็นครู / ความเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
๒. โครงการการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู /
ความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษา โดยเป็นโครงการตลอดหลักสูตรและ
จัดเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
๓. เกณฑ์ขนั้ ต่ําของการเข้าร่วมกิจกรรม
๔. เกณฑ์การประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๕. สมุดบันทึก หรือระเบียนรายงานผลการเข้าร่วม
กิจกรรม และใช้ในการพิจารณาอนุมัติ การสําเร็จ
การศึกษา ควบคู่กับระเบียนผลการเรียนรายวิชา

กิจกรรมเสริมคุณลักษณะ ความเป็นครู / ความเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
กิจกรรม
เสริมคุณลักษณะในด้าน

ช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
ปีที่ ๑
ปีที่ ๑
ปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

องค์ประกอบของมาตรฐาน
๒.๖ การประกันคุณภาพการศึกษา
(๑) มีคณะกรรมการรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
(๒) มีระบบและแผนการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
(๓) มีรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

เกณฑ์การรับรอง
มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
มีเอกสารระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
มีแผนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
มีรายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๒. เอกสารแสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
๔. รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

๓. มาตรฐานบัณฑิต พิจารณาจาก ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ความรู้ ๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการปฏิบัติการวิชาชีพ
บริหารสถานศึกษา / บริหารการศึกษา ๓) การปฏิบัติตน ๔) การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู / ความเป็นผู้นํา
องค์ประกอบของมาตรฐาน
๓.๑ ความรู้

เกณฑ์การรับรอง
๑. เรียนครบตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา
๒. ผ่านเกณฑ์การประเมินของสถาบันการผลิต

กระบวนการและหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานบัณฑิต

องค์ประกอบของมาตรฐาน
๓.๒ การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา และ
การปฏิบัติการวิชาชีพ
บริหารสถานศึกษา /
บริหารการศึกษา

เกณฑ์การรับรอง
๑. วิชาชีพครู
๑.๑ มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๑.๒ มีรายงานผลการผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู
ที่คุรุสภากําหนด ได้แก่
๑) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
๒) สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน
๓) สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๔) สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียน
๒. วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้บริหารการศึกษา
๒.๑ มีการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารสถานศึกษา/บริหารการศึกษา
ในหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
ไม่น้อยกว่า ๙๐ ชั่วโมง
๒.๒ มีรายงานผลการผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการวิชาชีพ
บริหารสถานศึกษา / บริหารการศึกษา

กระบวนการและหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานบัณฑิต

องค์ประกอบของมาตรฐาน
๓.๓ การปฏิบัติตน

เกณฑ์การรับรอง
มีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับความเป็นครูและผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา โดยมีผลการรับรองความประพฤติจากสถาบันการผลิต

๓.๔ การพัฒนาคุณลักษณะ ๑. วิชาชีพครู
ความเป็นครู /
เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู
ความเป็นผู้นํา
ปีละไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม ได้แก่
๑.๑ การปฏิบัติธรรม หรือกิจกรรมอาสา
๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๒. วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้บริหารการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นํา
ปีละไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม ได้แก่
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๒.๒ กิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการบริหารการศึกษา /
นิเทศการศึกษา
๓. มีหลักฐานที่แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่กําหนด
และผ่านการประเมินจากสถาบันการผลิต

กระบวนการและหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานบัณฑิต

แบบประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตเพื่อการรับรองปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู)
ชื่อสถาบันที่ขอรับการรับรอง....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)............................................................................................ (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................
ชื่อปริญญา
:ชื่อเต็ม (ภาษาไทย).....................................................................................................ชื่อย่อ (ภาษาไทย) .....................................................................................
:ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)...............................................................................................ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................
ปีที่ขอรับรอง..............................................................ปีการศึกษาที่เปิดสอน.........................................................................................................................................
สถานที่ที่เปิดสอนจํานวน..............แห่ง ประกอบด้วย......................................................................................................................................................................
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อประสานงานได้ ...........................................................โทรศัพท์................................โทรสาร..............................E-mail............................
สถานที่ที่จะต้องประเมินสภาพจริง.........................................................................................................................................................................................................
เงื่อนไขประกอบการประเมินของคณะอนุกรรมการ
หลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน
( ) ได้รับอนุมัติ
ในการประชุมครั้งที่......................วันที่...................................................
( ) ยังไม่ได้รับอนุมัติ

๑. มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตร
๑.๑ โครงสร้างของหลักสูตร
(๑) จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า
๔๕ หน่วยกิต
(๒) รายวิชา ไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต
(รายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต
ปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต)
(๓) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต หรือสาระนิพนธ์
๓ - ๖ หน่วยกิต

เกณฑ์การรับรอง
(๑) มีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ามาตรฐาน
(๒) มีการกําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้เทียบโอนได้
ตามเกณฑ์ สกอ. และต้องเป็นวิชาที่เรียน
มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี
(๓) มีการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา
ตามเกณฑ์ของ สกอ.
(๔) มีการกําหนดให้ทําวิทยานิพนธ์ หรือสาระนิพนธ์
เป็นงานเดี่ยวและมีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ตามเกณฑ์ สกอ.

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ

มาตรฐานหลักสูตร
เกณฑ์การรับรอง
๑.๒ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ
๑.๒.๑ มาตรฐานความรู้
(๑) คําอธิบายรายวิชาบังคับในหลักสูตร
ประกอบด้วย มาตรฐาน สาระความรู้ และ
๑) ความเป็นครู
สมรรถนะ ในแต่ละมาตรฐานไม่น้อยกว่า
๒) ปรัชญาการศึกษา
๓) ภาษาและวัฒนธรรม
ที่คุรุสภากําหนด
๔) จิตวิทยาสําหรับครู
(๒) มีการวัดและประเมินผลรายวิชา
๕) หลักสูตร
อย่างเป็นระบบ
๖) การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
๙) การวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้
๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา
๑๑) คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ

มาตรฐานหลักสูตร
๑.๒.๒ มาตรฐานประสบการณ์
วิชาชีพ
๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน
๒) การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ

เกณฑ์การรับรอง
(๑) คําอธิบายรายวิชาบังคับในหลักสูตรประกอบด้วย มาตรฐานสาระ
การฝึกทักษะ และสมรรถนะ ไม่น้อยกว่าที่คุรุสภากําหนด
(๒) มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เป็นระยะๆ ตลอดหลักสูตร เพิ่มเติมจากกิจกรรมรายวิชา
(๓) มีข้อกําหนดการปฏิบัติการสอนจะต้องแบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษา
มีหน่วยกิตรวมกัน ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน และมีชั่วโมงสอน
ในวิชาเอกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๘ ชั่วโมง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๑๕ สัปดาห์ รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา
มีเวลาเตรียมสอน ตรวจงาน และการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายไม่น้อยกว่า ภาคการศึกษาละ ๑๒๐ ชั่วโมง
(๔) มีการพบคณาจารย์และเข้าร่วมสัมมนาการศึกษากับคณาจารย์
และเพื่อนนิสิตนักศึกษา โดยการใช้สื่อ และ/หรือ Face to face
ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา
(๕) มีการวัดและประเมินผลการฝึกปฏิบัติวชิ าชีพระหว่างเรียนและ
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ

มาตรฐานหลักสูตร
เกณฑ์การรับรอง
๑.๓ การพัฒนาหลักสูตร
(๑) มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
๑.๓.๑ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
สอดคล้องกับมาตรฐาน
(๑) มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
(๒) มีเอกสารรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
(๒) มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ
และการนําผลไปใช้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ที่มาจากผู้เกี่ยวข้องด้านวิชาชีพครูและ
วิชาเนื้อหา
(๓) มีเอกสารระบุนโยบายและแผนงานการปรับปรุง
(๓) มีการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสูตร
ภายนอกและบุคคลที่เกีย่ วข้อง
๑.๓.๒ คุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร
(๑) มีคุณวุฒิตรงตามสาขา และวิชาเอก
(๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓.๓ การพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
(๑) มีนโยบายในการพัฒนาหรือ
การปรับปรุงหลักสูตร
(๒) มีแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาหรือ
การปรับปรุงหลักสูตร

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ

๒. มาตรฐานการผลิต พิจารณาจาก ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา ๒) จํานวนนิสิตนักศึกษา ๓) คณาจารย์
๔) ทรัพยากรการเรียนรู้ ๕) การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ๖) การประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบของมาตรฐาน
เกณฑ์การรับรอง
๒.๑ กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา
(๑) มีการกําหนดคุณสมบัติและเกณฑ์ (๑) มีประกาศกําหนดคุณสมบัติและ
การคัดเลือกนิสิตนักศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือกนิสิตนักศึกษา
ที่เน้นการสรรหาผู้ที่มีความรู้
ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน
ความสามารถสูงเข้าศึกษา
(๒) มีการใช้เครือ่ งมือในการประเมิน
(๒) มีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก
ผู้สมัคร ประกอบการคัดเลือกนิสิต
โดยการสอบข้อเขียน และ/หรือ
นักศึกษา เช่น ข้อสอบวัด หรือ
การสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ
ประเมินความรูพ้ ื้นฐาน
ข้อสอบวัดแววความเป็นครู
๒.๒. จํานวนนิสิตนักศึกษา
(๑) ข้อมูลการรับนิสิตนักศึกษา และ
แผนการรับนิสิตนักศึกษาตามที่
(๑) มีการรับนิสิตนักศึกษา
กําหนดในเล่มหลักสูตร
ตามแผนการรับที่กําหนด
ไว้ในหลักสูตร และ
(๒) ข้อมูลสัดส่วนคณาจารย์ต่อนิสิต
แผนความต้องการกําลังคน
นักศึกษา ๑:๓๐ (อาจารย์ : นักศึกษา)
(๓) หนึ่งห้องเรียนมีนิสิตนักศึกษา
ในวิชาชีพในระยะยาว
ไม่เกิน ๓๐ คน
(๒) มีการรับนิสิตนักศึกษาสอดคล้อง
กับจํานวนคณาจารย์

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ

๑. แผนการรับนิสิต / นักศึกษา
ปีการศึกษา / จํานวนคน
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

องค์ประกอบของมาตรฐาน

เกณฑ์การรับรอง

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ
๒. จํานวนการรับนิสิต / นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษา รวมทั้งหมด....................... คน
ปีการศึกษา
๒๕๕๗ ๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๔ ๒๕๕๓
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
รวม
รวมทั้งหมด
๓. จํานวนคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ........................คน
๔. การจัดจํานวนนิสิต / นักศึกษา ในหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา
ต่อหนึ่งห้องเรียน ...................คน มีจํานวนห้องเรียนทั้งหมด..............ห้อง
หมายเหตุ
(ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา หมายความว่า ปริญญาตรี โท
และเอกทางการศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา)

๒.๓ คณาจารย์
(๑) คณาจารย์ประจําหลักสูตร
(ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
เกินกว่า ๑ หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ และอาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําตามที่ระบุ
ไว้ในหลักสูตรเท่านั้น สําหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย ๓ คน
ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘)
คุณวุฒิการศึกษา
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ /
สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

ทําเครื่องหมาย (3)
สําหรับอาจารย์ที่ได้รบั
มอบหมายให้ทําหน้าที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

(๒) คณาจารย์ที่ปรึกษา
(๒.๑) มีคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีการกําหนดหน้าที่อย่างชัดเจน
(๒.๒) ตารางแสดงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ปีที่สําเร็จการศึกษา

(๓) คณาจารย์ผู้สอน
(อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘)
รายชื่อ
รายวิชา
อาจารย์ผู้สอน

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
ในสาขาวิชา

ชื่อผลงานวิจัยที่มิใช่ สถานะของอาจารย์ผู้สอน
ประสบการณ์
ส่วนหนึ่งของการศึกษา อาจารย์ อาจารย์
ด้านการสอน
เพื่อรับปริญญา
ประจํา
พิเศษ

(๔) คณาจารย์นิเทศก์
(๔.๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกในสาขาวิชาที่จะนิเทศ หรือมีประสบการณ์ในการนิเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๔.๒) คณาจารย์นิเทศก์มีจํานวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ไม่เกิน ๑ : ๑๐
รายชื่ออาจารย์นิเทศก์

คุณวุฒิของอาจารย์นิเทศก์
สถาบันที่สําเร็จ
คุณวุฒิ สาขาวิชา
การศึกษา

ประสบการณ์
การนิเทศ
(ปี)

สถานที่ทํางาน
ปัจจุบัน

สถานะของอาจารย์นิเทศก์
อาจารย์
อาจารย์
ประจํา
พิเศษ

(๕) ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
(๕.๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมสามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันได้แต่ต้องมี
คุณสมบัติเหมือนกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
(๕.๒) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(๕.๒.๑) อาจารย์ประจํา ๑ คน สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน ๕ คน
หากหลั ก สู ต รใดมี อ าจารย์ ป ระจํ า ที่ มี ศั ก ยภาพพร้ อ มที่ จ ะดู แ ลนั ก ศึ ก ษาได้ ม ากกว่ า ๕ คน ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ
ของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๐ คน
(๕.๒.๒) อาจารย์ประจํา ๑ คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ ๑ คน
เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งนี้ ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
รายชื่ออาจารย์ ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ตําแหน่ง สาขาวิชา

คุณวุฒิ / สาขาวิชา
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ชื่อผลงานวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา

สถานะของอาจารย์
จํานวนนักศึกษาที่ดูแล
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ประจํา/ ที่ปรึกษาหลัก/ เป็นที่ปรึกษา เป็นที่ปรึกษา
อาจารย์พิเศษ ที่ปรึกษาร่วม วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ

(๖) ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันดังกล่าวต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
รายชื่ออาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

ตําแหน่งทางวิชาการ
ตําแหน่ง

สาขาวิชา

คุณวุฒิ / สาขาวิชา
คุณวุฒิ

สถานะของอาจารย์ที่ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ชื่อผลงานวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาวิชา
อาจารย์
ป
ระจํ
า
เพื่อรับปริญญา
ภายนอกสถาบัน

(๗) ครูพี่เลี้ยง
(๗.๑) มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับการปฏิบัติการสอน
ชื่อ-นามสกุล (ครูพี่เลี้ยง)

คุณวุฒิ (ครูพี่เลี้ยง)
คุณวุฒิ
สาขา

รายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอน

(๗.๒) กรณียังไม่มีครูพี่เลี้ยงให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกครูพี่เลี้ยง

ประสบการณ์สอนของครูพี่เลี้ยง
(ปี)

องค์ประกอบของมาตรฐาน
เกณฑ์การรับรอง
๒.๔ ทรัพยากรการเรียนรู้
มีข้อมูลทรัพยากร
๒.๔.๑ ห้องเรียน
(๑) มีสภาพห้องเรียน ที่เหมาะสมเพียงพอ การเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า
กับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน มาตรฐาน
เป็นสําคัญ
(๒) มีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ใน
ปริมาณที่เหมาะสมกับจํานวนผู้เรียน
๒.๔.๒ ห้องปฏิบัติการ
(๑) มีห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสาขาวิชา
หรือวิชาเอก ที่เปิดสอน เช่น
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค และ
ห้องปฏิบัติการสื่อการสอน ฯลฯ
(๒) มีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้
ในปริมาณที่เหมาะสมกับจํานวนผู้เรียน
(๓) มีการใช้ห้องปฏิบตั ิการสําหรับการฝึก
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอนปกติ

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
๑. จํานวนห้องเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
๒. ขนาดความจุของห้องเรียน (จํานวนที่นั่งต่อหนึ่งห้องเรียน)
๓. ชื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียน พร้อมแสดงจํานวนต่อหนึ่งห้องเรียน
๔. ภาพห้องเรียน
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
๑. ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค จํานวน ............... ห้อง
วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบตั ิการสอน
แบบจุลภาค ประกอบด้วย
๑) .......... จํานวน .......... ชิ้น ๒) ....... จํานวน ........... ชิ้น
๒. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ............... ห้อง
วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วย
๑) .......... จํานวน .......... ชิ้น ๒) ....... จํานวน ........... ชิ้น
๓. ห้องปฏิบัติการที่ตรงกับสาขาที่เปิดสอน พร้อมแสดงจํานวน
และชื่อห้องปฏิบัติการ และชื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
ในห้องฝึกปฏิบัติ พร้อมแสดงจํานวนต่อห้อง

องค์ประกอบของมาตรฐาน
๒.๔.๓ ห้องสมุด
(๑) มีหนังสือ ตํารา วารสาร และเอกสาร
ทางวิชาการ ในสาขาวิชาที่เปิดสอน
ที่เหมาะสมกับจํานวนผู้เรียน
(๒) มีบริการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเพียงพอ
(๓) มีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้
ในปริมาณที่เหมาะสมกับจํานวนผู้เรียน
๒.๔.๔ สิ่งแวดล้อม
มีการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
บัณฑิต

เกณฑ์การรับรอง
ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
มีข้อมูลทรัพยากร
การเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า ๑. รายชื่อตํารา วารสาร และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับ
รายวิชาชีพครู พร้อมแสดงจํานวนฉบับซ้ําของหนังสือ
มาตรฐาน
๒. คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศที่มีบริการให้กับ
นิสิตนักศึกษา
๓. โสตทัศนูปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เปิดสอน
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
๑. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานบัณฑิต
๒. การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ มีแนวคิด กระบวนการอย่างไร การมีส่วนร่วม
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

องค์ประกอบของมาตรฐาน
เกณฑ์การรับรอง
๒.๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
(๑) มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
๒.๕.๑ การบริหารหลักสูตร
บริหารหลักสูตรและมีการ
(๑) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนดหน้าที่ ไม่น้อยกว่า
(๑.๑) องค์ประกอบครอบคลุมบุคคล
มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๒) มีแผนการประเมินและ
(๑.๒) มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตร
ที่รับผิดชอบ
พัฒนาคณาจารย์
(๒) มีการกําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ
อย่างชัดเจน ได้แก่
(๒.๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู้
ตลอดหลักสูตร
(๒.๒) การประเมินการเรียนรู้
(๒.๓) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
(๒.๔) การกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๒.๕) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
(๓) มีการประเมินและพัฒนาคณาจารย์
อย่างเป็นระบบ

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารหลักสูตร
๒. หน้าที่ของคณะกรรมการในข้อ ๑.
๓. แสดงความเกี่ยวข้องของคณะกรรมการกับหลักสูตร
๔. ระบบที่ใช้ในการประเมินอาจารย์ผู้สอน
๕. การวางแผนพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
๖. การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนที่ได้ดําเนินการมาแล้ว

องค์ประกอบของมาตรฐาน
เกณฑ์การรับรอง
๒.๕.๒ การบริหารการเรียนการสอน
(๑) มีเอกสารประมวลรายวิชา
(๑) มีการจัดทําประมวลรายวิชา หรือ
หรือรายละเอียดรายวิชา
รายละเอียดรายวิชาตามมาตรฐาน
ไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(๒) มีการจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับ (๒) มีการระบุการนําผล
การประเมินการสอนไปใช้
ระเบียบ หรือประกาศ ที่สถาบันกําหนด
(๓) มีการจัดการเรียนการสอนครบตาม
ในการปรับปรุงการเรียน
คําอธิบายรายวิชา รายละเอียดรายวิชา
การสอนในประมวลรายวิชา
หรือรายละเอียดรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต และจํานวนชั่วโมง
ตามที่หลักสูตรกําหนด
(๔) มีการนําผลการประเมินการสอน
ไปใช้ในการปรับปรุงประมวลรายวิชา
หรือรายละเอียดรายวิชาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
๑. ประมวลรายวิชา หรือรายละเอียดรายวิชา
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
๒. วิธีการประเมินผลการสอน
๓. การนําผลการประเมินการสอนไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอน โดยระบุในประมวลรายวิชา
หรือรายละเอียดรายวิชา
๔. ตารางการจัดการเรียนการสอน

องค์ประกอบของมาตรฐาน
๒.๕.๓ การจัดการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา
(๑) สถานศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คุรุสภากําหนด
(๒) สถานศึกษามีการจัดครูพี่เลี้ยง
ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์
ตามที่คุรุสภากําหนด
(๓) มีการจัดหรือแต่งตั้งคณาจารย์นิเทศก์
ตามที่คุรุสภากําหนด

เกณฑ์การรับรอง
ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
(๑) มีรายชื่อโรงเรียนสําหรับ
ปฏิบัติการสอน และการ
๑. สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่รับนิสิตนักศึกษา
นิเทศการศึกษา ไม่น้อยกว่า
เข้าปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา (กรณีที่ยังไม่มี
มาตรฐาน
ให้ระบุเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานศึกษาสําหรับ
ปฏิบัติการสอน)
(๒) มีรายชื่อครูพี่เลี้ยง และ
คณาจารย์นเิ ทศก์ ไม่น้อยกว่า ๒. แผนการทํางานร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศก์
และครูพี่เลี้ยง
มาตรฐาน

ลําดับ

จังหวัด

ชื่อสถานศึกษา

อําเภอ

สังกัด

การประเมินจาก สมศ. ในรอบล่าสุด
รอบที่ประเมิน ปีที่ประเมิน ระดับการศึกษา ผลการประเมิน

องค์ประกอบของมาตรฐาน
เกณฑ์การรับรอง
๒.๕.๔ การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
(๑) มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
(๑) มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
(๒) มีโครงการตลอดหลักสูตร โดยจัดเป็น
มาตรฐาน
ระยะอย่างต่อเนื่อง
(๓) มีการกําหนดเกณฑ์ขั้นต่ําของการเข้าร่วม (๒) มีแผนการจัดกิจกรรม
ตลอดหลักสูตร
กิจกรรม
(๔) มีการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(๓) มีคู่มือการประเมินผลและ
อย่างเป็นระบบ
สมุดบันทึก หรือระเบียน
(๕) มีสมุดบันทึก หรือระเบียนรายงานผล
รายงานผลตามมาตรฐาน
การเข้าร่วมกิจกรรม และใช้ในการ
พิจารณาอนุมัติการสําเร็จการศึกษา
ควบคู่กับระเบียนผลการเรียนรายวิชา
คุณลักษณะความเป็นครู
ของนักศึกษา

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการบริหาร
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
๒. แผน / โครงการการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ตลอดหลักสูตร โดยจัดเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
๓. เกณฑ์ขนั้ ต่ําของการเข้าร่วมกิจกรรม
๔. เกณฑ์การประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๕. สมุดบันทึก หรือระเบียนรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม
และใช้ในการพิจารณาอนุมัติ การสําเร็จการศึกษา
ควบคู่กับระเบียนผลการเรียนรายวิชา

กิจกรรมเสริมคุณลักษณะความเป็นครู
กิจกรรม

เสริมคุณลักษณะความเป็นครูในด้าน

ช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
๑
๒
๑
๒

องค์ประกอบของมาตรฐาน
๒.๖ การประกันคุณภาพการศึกษา
(๑) มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
(๒) มีระบบและแผนการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
(๓) มีรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

เกณฑ์การรับรอง
(๑) มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
(๒) มีเอกสารระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
(๓) มีแผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
(๔) มีรายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ข้อมูลที่สถาบันดําเนินการ
ให้สถาบันแสดงข้อมูล ดังนี้
๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
๒. เอกสารแสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
๔. รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

๓. มาตรฐานบัณฑิต พิจารณาจาก ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ความรู้ ๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๓) การปฏิบัติตน
๔) การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู
องค์ประกอบของมาตรฐาน
๓.๑ ความรู้

เกณฑ์การรับรอง
๑. เรียนครบตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา
๒. ผ่านเกณฑ์การประเมินของสถาบันการผลิต

กระบวนการและหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานบัณฑิต

องค์ประกอบของมาตรฐาน
๓.๒ การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา

๓.๓ การปฏิบัติตน
๓.๔ การพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นครู

เกณฑ์การรับรอง
๑. มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. มีรายงานผลการผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู
ที่คุรุสภากําหนด ได้แก่
๑) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
๒) สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน
๓) สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๔) สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
มีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับความเป็นครู
โดยมีผลการรับรองความประพฤติจากสถาบันการผลิต
๑. เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู
ปีละไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม ได้แก่
๑.๑ การปฏิบัติธรรม หรือกิจกรรมอาสา
๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๒. มีหลักฐานที่แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์
ที่กําหนด และผ่านการประเมินจากสถาบันการผลิต

กระบวนการและหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานบัณฑิต

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๖ ง

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง หลักเกณฑคุณสมบัติของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน
เพื่ อ อนุ วัติ ใ หเ ป น ไปตามมาตรา ๔๔ (ก) (๓) แห ง พระราชบั ญ ญัติ ส ภาครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพควบคุมตองผาน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป
และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
คุรุสภากําหนด และประกาศคุรุสภา เรื่อ ง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึก ษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพ กําหนดใหสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ
คุรุสภากําหนด ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ วันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการคุรุสภาจึงกําหนดคุณสมบัติของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนไว
ดังตอไปนี้
๑. สถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีมาตรฐานคุณสมบัติตามที่กําหนดทายประกาศนี้ หรือ
(๒) เปนสถานศึกษาที่ผานการประเมินและไดมาตรฐานคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
๒. ใหสถาบันซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ป) จัดสง
รายชื่อสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนที่เปนเครือขายของสถาบันตอเลขาธิการคุรุสภา เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ใหสถาบันจัดใหมีการใหความชวยเหลือและพัฒนาสถาบันที่เปนเครือขายอยางเปนระบบ
เพื่อใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด และแจงใหคุรุสภาทราบทุก ๕ ป
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน ใหสถาบัน เสนอตอ
เลขาธิการคุรุสภาเพื่อนําเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาใหความเห็นชอบเพิ่มเติม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๖ ง

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙

๓. ในกรณีที่สถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑในขอ ๑
ใหสถาบันซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ป) เสนอตอเลขาธิการ
คุรุสภาเพื่อนําเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาใหความเห็นชอบเปนรายกรณี
๔. ใหเลขาธิการคุรุสภาจัดทําประกาศรายชื่อสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนที่ไดรับ
ความเห็นชอบตามขอ ๒ และแจงใหสถาบันทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
ประธานกรรมการคุรุสภา

มาตรฐานคุณสมบัตขิ องสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน
…………………
ก. มาตรฐานดานกระบวนการ ประกอบดวยมาตรฐานและตัวบงชี้การพิจารณา
ดังตอไปนี้
(๑) สถานศึกษามีการจัดองคการ โครงสรางและการบริหารงานอยางเปน
ระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๑.๑) สถานศึกษามีการจัดองคการ โครงสรางการบริหาร และระบบการ
บริหารงานอยางเปนระบบ
(๑.๒) สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ
(๑.๓) สถานศึกษามีการบริหารโดยหลักการมีสวนรวม
(๑.๔) สถานศึกษามีการตรวจสอบและถวงดุล
(๒) สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๒.๑) สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธและรวมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
(๒.๒) สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
(๓) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๓.๑) สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่สะอาด เปนระเบียบ และปลอดภัย
(๓.๒) มีระบบปองกันใหสถานศึกษาปลอดสารพิษ สิ่งเสพติด อาชญากรรม
และอบายมุข
(๓.๓) สถานศึกษามีสาธารณูปโภคที่ดี
(๓.๔) สถานศึกษามีสงิ่ อํานวยความสะดวกใหครูและบุคลากรอยางเพียงพอ
และมีสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
(๔) สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ครูตามความจําเปนและ
เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๔.๑) สถานศึกษาจัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชา หรือความถนัด หรือความรู
ความสามารถ
(๔.๒) ครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใชสอนหรือปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
(๔.๓) สถานศึกษาสงเสริมการทํางานเปนทีม

-๒-

(๕) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร ตามความ
ตองการของผูเรียนและทองถิ่น โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๕.๑) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของทองถิ่นโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม
(๕.๒) สถานศึกษามีการจัดแนวการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร
ความตองการของผูเรียน ทองถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมใหสามารถเชื่อมโยง
แกปญหาทองถิ่นได และนําไปปฏิบตั ิไดจริง
(๖) สถานศึกษาจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๖.๑) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน
(๖.๒) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีก่ ระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบ และสรางองคความรู
ดวยตัวเอง
(๖.๓) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีก่ ระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกปญหา
และตัดสินใจ
(๖.๔) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีบ่ ูรณาการ เชื่อมโยงสาระความรู ทักษะดานตาง ๆ และแนวคิดของสิ่งที่
เรียนรูในหองเรียนกับความจริงของชีวิต รวมทั้ง ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่ตอ งปฏิบัติในสังคม
รวมกับผูอื่น
(๖.๕) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอื่น และความรับผิดชอบ
ตอสวนรวม
(๖.๖) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผเู รียนไดรับการพัฒนาอยางครบถวน ทั้งดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา
(๖.๗) สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
และตอเนื่อง
(๖.๘) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผเู รียนมีความกระตือรือรนในการเรียนและรักสถานศึกษา

-๓ข. มาตรฐานดานปจจัย ประกอบดวยมาตรฐานและตัวบงชี้การพิจารณา ดังตอไปนี้
(๑) ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และเปนแบบอยางที่ดี โดยพิจารณาจาก
ตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๑.๑) ผูบริหารอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
(๑.๒) ผูบริหารมีความเมตตากรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม และซื่อสัตย
(๑.๓) ผูบริหารมีการครองตนที่ดี ไมมีหนี้สินลนพนตัว ไมเกี่ยวของกับ
อบายมุขและสิ่งเสพติด
(๒) ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ โดย
พิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๒.๑) ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
(๒.๒) ผูบริหารมีความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธ และเปนที่ยอมรับของ
ผูเกี่ยวของ
(๒.๓) ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย
(๒.๔) ผูบริหารมีความรูความสามารถดานวิชาการและหลักการบริหารจัดการ
(๓) ครูมีจิตวิญญาณความเปนครู มีคุณธรรม และจริยธรรม โดยพิจารณาจาก
ตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๓.๑) ครูมีความเอื้ออาทร เขาใจ และเอาใจใสผเู รียนทุกคนอยางสม่ําเสมอและ
เทาเทียมกัน
(๓.๒) ครูมีมนุษยสัมพันธ ควบคุมอารมณได และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(๓.๓) ครูมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ตรงตอเวลา และอุทิศตนใหกับการพัฒนา
ผูเรียน
(๓.๔) ครูวางตนเหมาะสม เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องความประพฤติ บุคลิกภาพ
(๓.๕) ครูมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู
(๓.๖) ครูศึกษาหาความรู และพัฒนาการสอนอยูเสมอ
(๔) ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๔.๑) ครูรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และเปาหมายหลักสูตร
(๔.๒) ครูมีความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตร และจัดทําแผนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(๔.๓) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในชวงชั้นที่ ๑
ถึงชวงชั้นที่ ๔
(๔.๔) ครูสามารถประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียน มีการประเมินเพื่อวินิจฉัยจุดเดน จุดดอย การประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและ
การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน

-๔(๔.๕) ครูนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับการเรียนและเปลี่ยน
การสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
(๕) ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห และสราง
องคความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๕.๑) ครูมีนิสัยรักการแสวงหาความรูและขาวสารขอมูลจากแหลงตาง ๆ เพื่อ
นํามาพัฒนาการเรียนการสอน
(๕.๒) ครูมีความสามารถในการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
(๕.๓) ครูมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและแกไขสถานการณได
(๖) ครูมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๖.๑) ครูที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป
(๖.๒) ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก โท
(๖.๓) ครูไดสอนตรงกับความถนัด
(๖.๔) ครูไดรับการพัฒนาในวิชาทีส่ อนปละไมนอ ยกวา ๒๐ ชัว่ โมง
(๗) สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการเรียน
การสอนที่เอื้อตอการเรียนรู โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๗.๑) สถานศึกษามีหลักสูตรและเนือ้ หาสาระของหลักสูตรทีเ่ หมาะสม
สอดคลองกับเปาหมายการศึกษาและความตองการของผูเรียนและทองถิ่น
(๗.๒) สถานศึกษามีสอื่ การเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู
(๘) สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ และสิง่ อํานวยความสะดวกเพียงพอ
(๘.๑) สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ
(๘.๒) สถานศึกษามีหอ งเรียนและหองปฏิบัติการที่จําเปนตอการเรียนการสอน
(๙) สถานศึกษามีการจัดองคการ โครงสราง และการบริหารงานอยางเปน
ระบบ เพื่อใหมีความพรอมในการเปนโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู
(๙.๑) สถานศึกษามีการกําหนดแผนเกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
แผนพัฒนา
(๙.๒) สถานศึกษามีการกําหนดผูรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
(๙.๓) สถานศึกษามีระบบการดูแล นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา
(๙.๔) สถานศึกษาจัดและสงเสริมใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบ และ
สรางความรูดวยตนเอง

-๕–
(๙.๕) สถานศึกษากําหนดงานใหนักศึกษาฝกประสบการณวชิ าชีพครู
อยางเหมาะสมและตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาฝกประสบการณ
(๙.๖) สถานศึกษามีการกําหนดแผนกลยุทธจากการมีสวนรวมของบุคลากรที่
เกี่ยวของ เปนแผนแมบทการพัฒนาโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู
(๙.๗) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครูกับบุคลากรทีเ่ กี่ยวของของโรงเรียน
(๙.๘) สถานศึกษาจัดกิจกรรมในทองถิ่นที่ใหนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครูไดเขารวมเพื่อรูจักบุคคลสําคัญและขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น
(๙.๙) สถานศึกษามีการจัดสวัสดิการที่จําเปนแกนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
(๙.๑๐) สถานศึกษาสามารถจัดโอกาสใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
เขารวมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ
เรียนรู การพัฒนานักเรียน และกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูอื่น ๆ
(๑๐) ผูบ ริหารมีความสามารถในการบริหารหนวยฝกประสบการณวชิ าชีพครู
โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๑๐.๑) ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายและกระบวนการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครู
(๑๐.๒) ผูบริหารมีการวางแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปนหนวยฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
(๑๐.๓) ผูบริหารมีความสามารถในการประสานงานและรวมมือกับสถาบัน
ผลิตครูและผูเ กี่ยวของในการพัฒนานักศึกษา และการจัดการฝกประสบการณวชิ าชีพครูให
มีประสิทธิภาพสูงสุด
(๑๑) ครูมีความสามารถในการเปนครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
(๑๑.๑) ครูรูและเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายและกระบวนการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
(๑๑.๒) ครูมีทักษะและเทคนิคในการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
(๑๑.๓) ครูครองตนเปนแบบอยางที่ดีตามจรรยาบรรณครู และการเปนครู
มืออาชีพ
(๑๑.๔) ครูมีความสามารถในการประสานงานและรวมมือกับสถาบันผลิตครู
และผูเกี่ยวของในการพัฒนานักศึกษา และการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพครู
---------------------------------

