
 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ประกาศคุรุสภา 
เร่ือง  การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๗)  และมาตรา  ๒๐  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติสภาครู

และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุม 

คร้ังที่   ๑๖/๒๕๕๖  วันที่   ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  คุ รุสภาจึ งกําหนดเกณฑ์การรับรองปริญญา 

และประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 

(๑) ประกาศคุรุสภา  เร่ือง  การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อ 

การประกอบวิชาชีพ 

(๒) ประกาศคุรุสภา  เร่ือง  การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อ 

การประกอบวิชาชีพ  (ฉบับที่  ๒)   

(๓) ประกาศคุรุสภา  เร่ือง  การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อ 

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 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

“การปฏิบัติการสอน”  หมายความว่า  การสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะหรือวิชาเอก

ตามหลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตร  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษาในสถานศึกษาที่มี

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 สถาบันที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร   

ให้ย่ืนคําขอเป็นหนังสือ  พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารตามแบบที่คุรุสภากําหนดต่อเลขาธิการก่อนเปิดสอน 

ไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่ประเมินเพื่อ รับรอง  

ประกอบด้วย 
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(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารจัดการการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ  โดยมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์  หรือดํารงตําแหน่ง  หรือ 
เคยดํารงตําแหน่งทางการบริหารในระดับอุดมศึกษาไม่ต่ํากว่าคณบดีหรือเทียบเท่า 

(๒) อนุกรรมการ  จํานวนไม่น้อยกว่าสี่คน  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือเป็นผู้ มีความรู้ 
และประสบการณ์ด้านบริหารจัดการการศึกษา  ด้านวิชาการ  หรือด้านการนิเทศการศึกษา  ในระดับอุดมศึกษา 

(๓) อนุกรรมการจากกรรมการคุรุสภา  จํานวนไม่เกินสองคน 
ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภาคนหน่ึงเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๙ คณะอนุกรรมการอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม  หรือให้สถาบันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้  โดยสถาบันจะต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน  ๔๕  วัน   
ข้อ ๑๐ เม่ือคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตแล้วให้เสนอ

คณะกรรมการพิจารณาต่อไปโดยเร็ว 
ข้อ ๑๑ เม่ือคณะกรรมการให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาแล้ว   

ให้เลขาธิการจัดทําประกาศคุรุสภาและแจ้งให้สถาบันทราบ 
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า  ผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์  ให้เลขาธิการแจ้ง 

ให้สถาบันปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด   
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ สถาบันเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดที่ ได้ รับการรับรองแล้ว   ให้แจ้ ง 

การเปล่ียนแปลงเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ  เพื่อดําเนินการประเมินตามที่มีการเปล่ียนแปลง  หรือในกรณี 
ที่คณะอนุกรรมการติดตามผลการรับรอง  ให้นําความในข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๑  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

คณะกรรมการอาจเพิกถอนการรับรองตามข้อ  ๑๑  หากผลการประเมินตามวรรคหน่ึงไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  โดยจัดทําประกาศคุรุสภาและแจ้งให้สถาบันทราบ 

ข้อ ๑๓ การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรของแต่ละสถาบันไม่เกินคราวละห้าปี   
และสถาบันต้องขอรับการประเมินใหม่ก่อนครบกําหนดไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน 

ข้อ ๑๔ การดําเนินงานรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรของแต่ละสถาบันต้องให้แล้วเสร็จ
ภายใน  ๑๘๐  วัน 

ข้อ ๑๕ สถาบันจะต้องส่งข้อมูลหลังการรับรองตามที่คุรุสภากําหนด  โดยคณะอนุกรรมการ  
จะไปติดตามผลเชิงประจักษ์  ไม่น้อยกว่าหลักสูตรละ  ๑  คร้ัง 
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ข้อ ๑๖ ปริญญาและประกาศนียบัตรที่คุรุสภาให้การรับรอง  เป็นคุณวุฒิที่ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพได้ตามเกณฑ์ที่คุรุสภากําหนด 

ให้สถาบันเสนอรายชื่อผู้ ได้ รับปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในแต่ละปีการศึกษาเพื่อ
ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อเลขาธิการ 

ข้อ ๑๗ หากสถาบันยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามประกาศนี้  ให้ใช้เกณฑ์การรับรอง
ตามประกาศคุรุสภา  เร่ือง  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 



มาตรฐานและเกณฑ์การรับรอง   การขอรับการรับรอง และการติดตามผลการรับรอง 
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา  

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศคุรุสภา เร่ือง การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา  
เพือ่การประกอบวชิาชีพ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

ส่วนที ่๑  มาตรฐานและเกณฑ์การรับรอง   
ประกอบดว้ย ๓ ตอน คือ  (๑) มาตรฐานหลกัสูตร   (๒) มาตรฐานการผลิต  และ (๓) มาตรฐานบณัฑิต  ดงัน้ี 

 

ตอนท่ี ๑  :  มาตรฐานหลกัสูตร 
มาตรฐานหลกัสูตร เกณฑ์การรับรอง 

ก.  วชิาชีพครู 
๑. โครงสร้างของหลกัสูตร 

๑.๑ ปริญญาตรี ( ๕ ปี) 
(๑) จาํนวนหน่วยกิตรวม    ไม่นอ้ยกวา่  ๑๖๐   หน่วยกิต  
(๒) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่    ๓๐  หน่วยกิต 
(๓) หมวดวิชาเฉพาะดา้น   ไม่นอ้ยกวา่ ๑๒๔  หน่วยกิต 
     (๓.๑) วิชาชีพครู            ไม่นอ้ยกวา่    ๔๖  หน่วยกิต 
             (รายวชิา  ไม่นอ้ยกวา่  ๓๔  หน่วยกิต        
              ปฏิบติัการสอน ไม่นอ้ยกวา่  ๑๒  หน่วยกิต) 
     (๓.๒) วิชาเอก              ไม่นอ้ยกวา่    ๗๘  หน่วยกิต 
              (ถา้เป็นวชิาเอกคู่ไม่นอ้ยกวา่วชิาเอกละ ๓๙  หน่วยกิต) 
(๔) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่นอ้ยกวา่     ๖  หน่วยกิต 
 

๑.๒ ปริญญาตรีควบโท ( ๖ ปี) 
(๑) จาํนวนหน่วยกิตรวม    ไม่นอ้ยกวา่  ๑๘๐  หน่วยกิต  
(๒) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่นอ้ยกวา่    ๓๐   หน่วยกิต 
(๓) หมวดวิชาเฉพาะดา้น    ไม่นอ้ยกวา่  ๑๓๒  หน่วยกิต 
     (๓.๑) วิชาชีพครู             ไม่นอ้ยกวา่    ๔๖   หน่วยกิต 
            (รายวชิาไม่นอ้ยกวา่ ๓๔ หน่วยกิต        
             ปฏิบติัการสอนไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ หน่วยกิต) 
     (๓.๒) วิชาเอก                ไม่นอ้ยกวา่   ๘๖  หน่วยกิต 
             (ถา้เป็นวชิาเอกคู่ไม่นอ้ยกวา่วชิาเอกละ ๔๓  หน่วยกิต) 
(๔) หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่นอ้ยกวา่     ๖  หน่วยกิต 
(๕) วิทยานิพนธ์                   ไม่นอ้ยกวา่  ๑๒ หน่วยกิต 

              หรือสาระนิพนธ์           ๓  -  ๖   หน่วยกิต 

 
๑. มาตรฐานหลกัสูตร 
๑.๑ โครงสร้างหลกัสูตรวิชาชีพครู 

(หลกัสูตรปริญญาตรี ๕ ปี  และ
ปริญญาตรีควบโท ๖ ปี) 
(๑) มีจาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่

มาตรฐาน 
(๒) มีการกาํหนดจาํนวนหน่วยกิตท่ีให้

เทียบโอนไดต้ามเกณฑ ์สกอ. และ
ตอ้งเป็นวิชาท่ีเรียนมาแลว้ไม่เกิน 
๕ ปี 

(๓) มีการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาค
การศึกษาตามเกณฑข์อง สกอ. 

(๔) มีการกาํหนดใหก้ารทาํวทิยานิพนธ์  
หรือสาระนิพนธ์  เป็นงานเด่ียว  
และมีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ตามเกณฑ ์สกอ. (สาํหรับหลกัสูตร
ปริญญาตรีควบโท ๖ ปี) 



๒ 
มาตรฐานหลกัสูตร เกณฑ์การรับรอง 

๑.๓ ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
(๑) จาํนวนหน่วยกิตรวม    ไม่นอ้ยกวา่    ๓๓  หน่วยกิต  
(๒) รายวิชา                         ไม่นอ้ยกวา่    ๒๗  หน่วยกิต 
(๓) ปฏิบติัการสอน              ไม่นอ้ยกวา่       ๖  หน่วยกิต 
๑.๔  ปริญญาโท ( ๒ ปี) 
(๑) จาํนวนหน่วยกิตรวม     ไม่นอ้ยกวา่   ๔๕  หน่วยกิต  
(๒) รายวิชา                          ไม่นอ้ยกวา่   ๓๓  หน่วยกิต 
     (รายวิชาไม่นอ้ยกวา่ ๒๗ หน่วยกิต        
      ปฏิบติัการสอนไม่นอ้ยกวา่  ๖  หน่วยกิต) 
(๓) วิทยานิพนธ์                   ไม่นอ้ยกวา่   ๑๒  หน่วยกิต 

     หรือสาระนิพนธ์                ๓  -  ๖  หน่วยกิต 
๑.๕  ปริญญาโทควบเอก ( ๔ ปี) 
(๑) จาํนวนหน่วยกิตรวม     ไม่นอ้ยกวา่  ๗๖ หน่วยกิต  
(๒) รายวิชา                          ไม่นอ้ยกวา่  ๔๐ หน่วยกิต 
     (รายวิชาไม่นอ้ยกวา่ ๓๒ หน่วยกิต        
      ปฏิบติัการสอนไม่นอ้ยกวา่  ๘  หน่วยกิต) 
(๓) วิทยานิพนธ์                  ไม่นอ้ยกวา่  ๓๖ หน่วยกิต 
๑.๖  ปริญญาเอก ( ๓ ปี) 
(๑) จาํนวนหน่วยกิตรวม    ไม่นอ้ยกวา่   ๖๙  หน่วยกิต  
(๒) รายวิชา                         ไม่นอ้ยกวา่   ๓๓  หน่วยกิต 
       (รายวิชาไม่นอ้ยกวา่  ๒๗ หน่วยกิต        
       ปฏิบติัการสอนไม่นอ้ยกวา่ ๖ หน่วยกิต 
(๓) วิทยานิพนธ์                  ไม่นอ้ยกวา่  ๓๖ หน่วยกิต 

 

๑.๒ โครงสร้างหลกัสูตรวิชาชีพครู 
(หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต   
ปริญญาโท   ปริญญาโทควบเอก ๔ ปี  
และปริญญาเอก) 
(๑) มีจาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่

มาตรฐาน 
(๒) มีการกาํหนดจาํนวนหน่วยกิตท่ีให้

เทียบโอน ตามเกณฑ ์สกอ. และ
ตอ้งเป็นวิชาท่ีเรียนมาแลว้ไม่เกิน 
๕ ปี   กรณีหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู  
เป็นหลกัสูตรเฉพาะ  จะตอ้งเรียนใหค้รบ
ตามท่ีกาํหนด  ไม่สามารถเทียบโอนได ้

(๓) มีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละ        
ภาคการศึกษาตามเกณฑข์อง สกอ. 

(๔) มีการกาํหนดใหท้าํวิทยานิพนธ์  
หรือสาระนิพนธ์  เป็นงานเด่ียว  
และมีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ตามเกณฑ ์สกอ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
มาตรฐานหลกัสูตร เกณฑ์การรับรอง 

๒.  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ     
๒.๑ มาตรฐานความรู้ 

๑) ความเป็นครู 
๒) ปรัชญาการศึกษา 
๓) ภาษาและวฒันธรรม 
๔) จิตวิทยาสาํหรับครู 
๕) หลกัสูตร 
๖) การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน 
๗) การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู้ 
๘) นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
๙) การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 
๑๐) การประกนัคุณภาพการศึกษา 
๑๑) คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ 

๑.๓ ความรู้วิชาชีพครู 
(๑) คาํอธิบายรายวิชาบงัคบัในหลกัสูตร

ประกอบดว้ย  มาตรฐาน            
สาระความรู้  และสมรรถนะ             
ในแต่ละมาตรฐานไม่นอ้ยกวา่ท่ี        
คุรุสภากาํหนด 

(๒) มีการวดัและประเมินผลรายวิชา
อยา่งเป็นระบบ 

๒.๒  มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
๑) การฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งเรียน 
๒) การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา                       

ในสาขาวิชาเฉพาะ 
 

 

๑.๔ ประสบการณ์วิชาชีพครู 
(๑) คาํอธิบายรายวิชาบงัคบัในหลกัสูตร

ประกอบดว้ย  มาตรฐาน            
สาระการฝึกทกัษะ  และสมรรถนะ   
ไม่นอ้ยกวา่ท่ีคุรุสภากาํหนด 

(๒) มีแผนการจดักิจกรรมเสริม      
ความเป็นครูเป็นกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรเป็นระยะๆ ตลอดหลกัสูตร  
เพิ่มเติมจากกิจกรรมรายวิชา 

(๓) มีขอ้กาํหนดการปฏิบติัการสอน      
จะตอ้งแบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษา      
มีหน่วยกิตรวมกนั ไม่นอ้ยกวา่
มาตรฐาน  และมีชัว่โมงสอนใน
วิชาเอกไม่นอ้ยกวา่สปัดาห์ละ           
๘ ชัว่โมง เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่          
๑๕ สปัดาห์ รวมไม่นอ้ยกวา่            
๑๒๐ ชัว่โมง ต่อภาคการศึกษา         
มีเวลาเตรียมสอน  ตรวจงาน  และ 

 



๔ 
มาตรฐานหลกัสูตร เกณฑ์การรับรอง 

การปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ไม่นอ้ยกวา่  ภาคการศึกษาละ ๑๒๐ 
ชัว่โมง 

(๔) มีการพบคณาจารยแ์ละเขา้ร่วม
สมัมนาการศึกษากบัคณาจารยแ์ละ
เพื่อนนิสิตนกัศึกษา  โดยการใชส่ื้อ 
และ/หรือ   Face to face  ไม่นอ้ยกวา่ 
๑๕ ชัว่โมง  ต่อภาคการศึกษา 

(๕) มีการวดัและประเมินผลการ       
ฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งเรียน   
และการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา
อยา่งเป็นระบบ 

๓.  การพฒันาหลกัสูตร  
๓.๑ กระบวนการพฒันาหลกัสูตร 

(๑) มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
(๒) มีองคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีมาจาก 

ผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นวิชาชีพครูและวิชาเน้ือหา    
(๓) มีการวิพากษห์ลกัสูตรจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก  

และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง                                             
๓.๒  คุณสมบติัของคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 

(๑) มีคุณวฒิุตรงตามสาขา  และวิชาเอก 
(๒) มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

๓.๓  การพฒันาหรือการปรับปรุงหลกัสูตร 
(๑) มีนโยบายในการพฒันาหรือการปรับปรุงหลกัสูตร 
(๒) มีแผนงานท่ีชดัเจนในการพฒันาหรือการ

ปรับปรุงหลกัสูตร   
 

๑.๕ การพฒันาหลกัสูตรวิชาชีพครู 
(๑) มีคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันา

หลกัสูตรสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
(๒) มีเอกสารรายงานการวิพากษห์ลกัสูตร 

และการนาํผลไปใชป้รับปรุงแกไ้ข
หลกัสูตร 

(๓) มีเอกสารระบุนโยบายและ
แผนงานการปรับปรุงหลกัสูตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
มาตรฐานหลกัสูตร เกณฑ์การรับรอง 

ข.  วชิาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้บริหารการศึกษา   
๑. โครงสร้างของหลกัสูตร 

๑.๑ ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
(๑) จาํนวนหน่วยกิตรวม    ไม่นอ้ยกวา่    ๓๐  หน่วยกิต  
(๒) รายวิชา                         ไม่นอ้ยกวา่    ๒๗  หน่วยกิต 
(๓) ปฏิบติัการวิชาชีพบริหารการศึกษา  

 ไม่นอ้ยกวา่   ๓  หน่วยกิต 
๑.๒ ปริญญาโท ( ๒ ปี)  
(๑) จาํนวนหน่วยกิตรวม    ไม่นอ้ยกวา่  ๔๒  หน่วยกิต  
(๒) รายวิชา                         ไม่นอ้ยกวา่  ๓๐  หน่วยกิต 
     (มีวิชาปฏิบติัการวิชาชีพบริหารการศึกษา  
                                            ไม่นอ้ยกวา่    ๓  หน่วยกิต) 
(๓) วิทยานิพนธ์                 ไม่นอ้ยกวา่   ๑๒  หน่วยกิต 
     หรือสาระนิพนธ์                             ๓ - ๖  หน่วยกิต 
๑.๓ ปริญญาโทควบเอก ( ๔ ปี)  
(๑) จาํนวนหน่วยกิตรวม    ไม่นอ้ยกวา่  ๖๙  หน่วยกิต  
(๒) รายวิชา                          ไม่นอ้ยกวา่ ๓๓  หน่วยกิต 
     (มีวิชาปฏิบติัการวิชาชีพบริหารการศึกษา                    
                                             ไม่นอ้ยกวา่  ๓  หน่วยกิต) 
(๓) วิทยานิพนธ์                  ไม่นอ้ยกวา่ ๓๖  หน่วยกิต 
๑.๔ ปริญญาเอก 
(๑) จาํนวนหน่วยกิตรวม    ไม่นอ้ยกวา่   ๖๐  หน่วยกิต  
(๒) รายวิชา                         ไม่นอ้ยกวา่   ๒๔  หน่วยกิต 
    (มีวิชาปฏิบติัการวิชาชีพบริหารการศึกษา  
                                               ไม่นอ้ยกวา่  ๓  หน่วยกิต) 
(๓) วิทยานิพนธ์                   ไม่น้อยกว่า   ๓๖  หน่วยกิต 

 
๑.๖ โครงสร้างหลกัสูตรวิชาชีพผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา 
(๑) มีจาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่มาตรฐาน 
(๒) มีการกาํหนดจาํนวนหน่วยกิต            

ท่ีใหเ้ทียบโอนได ้ตามเกณฑ ์สกอ.  
โดยตอ้งเป็นวชิาท่ีเรียนมาแลว้ไม่เกิน ๕ ปี 

(๓) มีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละ           
ภาคการศึกษาตามเกณฑ ์สกอ.  

(๔) มีการกาํหนดใหท้าํวิทยานิพนธ์          
หรือสาระนิพนธ์  เป็นงานเด่ียว  และ   
มีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ ์สกอ. 

๒.  มาตรฐานความรู้และปฏบัิติการวชิาชีพบริหารการศึกษา     
๒.๑  มาตรฐานความรู้    

๒.๑.๑ มาตรฐานความรู้ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
๑) การพฒันาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผูน้าํทางวิชาการ 
๓) การบริหารสถานศึกษา 

 
๑.๗ ความรู้วิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ผูบ้ริหารการศึกษา 
(๑) คาํอธิบายรายวิชาบงัคบัในหลกัสูตร

ประกอบดว้ย  มาตรฐาน                   
สาระความรู้  และสมรรถนะ             



๖ 
มาตรฐานหลกัสูตร เกณฑ์การรับรอง 

๔) หลกัสูตร  การสอน  การวดัและประเมินผล    
การเรียนรู้ 

๕) กิจการและกิจกรรมนกัเรียน 
๖) การประกนัคุณภาพการศึกษา 
๗) คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 

๒.๑.๒ มาตรฐานความรู้ผูบ้ริหารการศึกษา 
๑) การพฒันาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผูน้าํทางวิชาการ 
๓) การบริหารการศึกษา 
๔) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
๕) การประกนัคุณภาพการศึกษา 
๖) คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 

๒.๒  ปฏิบติัการวิชาชีพบริหารการศึกษา 
การฝึกปฏิบติัการบริหารสถานศึกษาและปฏิบติัการ

บริหารการศึกษาระหวา่งเรียนตามหลกัสูตรท่ีคุรุสภารับรอง 
 

ในแต่ละมาตรฐานไม่นอ้ยกวา่ท่ี          
คุรุสภากาํหนด 

(๒) มีการวดัและประเมินผลรายวิชา 
อยา่งเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๘ ปฏิบติัการวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ผูบ้ริหารการศึกษา 
(๑) คาํอธิบายรายวิชาบงัคบัในหลกัสูตร

ประกอบดว้ย  มาตรฐาน                   
สาระความรู้  และสมรรถนะ             
ในแต่ละมาตรฐานไม่นอ้ยกวา่ท่ี          
คุรุสภากาํหนด 

(๒) มีแผนการจดักิจกรรมเสริมความเป็น
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และผูบ้ริหาร
การศึกษาเป็นระยะ ๆ ตลอดหลกัสูตร 

(๓) มีการกาํหนดการฝึกปฏิบติัการบริหาร
สถานศึกษาและการบริหารการศึกษา  
ไม่นอ้ยกวา่ ๓ หน่วยกิต  และมีชัว่โมง
ปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ ๙๐ ชัว่โมง          
(๑๕ x  ๖ ชัว่โมง) ประกอบดว้ย    
การฝึกการบริหารสถานศึกษา  ร้อยละ ๕๐   
และฝึกการบริหารการศึกษา  ร้อยละ ๕๐ 

 
 



๗ 
มาตรฐานหลกัสูตร เกณฑ์การรับรอง 

๓.  การพฒันาหลกัสูตร  
๓.๑  กระบวนการพฒันาหลกัสูตร  

(๑) มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร   
(๒) มีองคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีมาจาก

ผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นวิชาชีพครูและวิชาเน้ือหา 
(๓) มีการวิพากษห์ลกัสูตรจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง                     
๓.๒  คุณสมบติัของคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 

(๑) มีคุณวฒิุตรงตามสาขา  และวิชาเอก 
(๒) มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

๓.๓  การพฒันาหรือการปรับปรุงหลกัสูตร 
(๑) มีนโยบายในการพฒันาหรือการปรับปรุงหลกัสูตร   
(๒) มีแผนงานท่ีชดัเจนในการพฒันาหรือการปรับปรุง

หลกัสูตร                                                                

๑.๙ การพฒันาหลกัสูตรวิชาชีพผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา 

(๑) มีคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันา
หลกัสูตรสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

(๒) มีเอกสารรายงานการวิพากษห์ลกัสูตร 
และการนาํผลไปใชป้รับปรุงแกไ้ข
หลกัสูตร 

(๓) มีเอกสารระบุนโยบายและแผนงาน
การปรับปรุงหลกัสูตร 

 
 

ตอนท่ี ๒  :  มาตรฐานการผลิต 
 

มาตรฐานการผลติ เกณฑ์การรับรอง 
 
๑.  กระบวนการคดัเลอืกนิสิตนักศึกษา 

(๑) มีการกาํหนดคุณสมบติัและเกณฑก์ารคดัเลือกนิสิต 
นกัศึกษา  ท่ีเนน้การสรรหาผูท่ี้มีความรู้ความสามารถสูง
เขา้ศึกษา 

(๒) มีการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก โดยการสอบขอ้เขียน 
และ/หรือการสอบสมัภาษณ์อยา่งเป็นระบบ 

 

๒. มาตรฐานการผลติ 
๒.๑ กระบวนการคดัเลือกนิสิตนกัศึกษา 

(๑) มีประกาศกาํหนดคุณสมบติัและ
เกณฑก์ารคดัเลือกนิสิตนกัศึกษา    
ไม่นอ้ยกวา่มาตรฐาน 

(๒) มีการใชเ้คร่ืองมือในการประเมิน
ผูส้มคัร  ประกอบการคดัเลือกนิสิต
นกัศึกษา เช่น ขอ้สอบวดัหรือประเมิน
ความรู้พื้นฐาน  ขอ้สอบวดัแววความเป็นครู

๒.  จํานวนนิสิตนักศึกษา  
(๑) มีการรับนิสิตนกัศึกษาตามแผนการรับท่ีกาํหนดไวใ้น

หลกัสูตร และแผนความตอ้งการกาํลงัคนในวิชาชีพใน
ระยะยาว 

(๒)  มีการรับนิสิตนกัศึกษาสอดคลอ้งกบัจาํนวนคณาจารย ์
 

๒.๒ จาํนวนนิสิตนกัศึกษา 
(๑) ขอ้มูลการรับนิสิตนกัศึกษา  และ

แผนการรับนิสิตนกัศึกษาตามท่ีกาํหนด
ในเล่มหลกัสูตร 

(๒) ขอ้มูลสัดส่วนคณาจารยต่์อนิสิต
นกัศึกษา ๑:๓๐ (อาจารย ์: นกัศึกษา) 

  



๘ 
มาตรฐานการผลติ เกณฑ์การรับรอง 

(๓) หน่ึงหอ้งเรียนมีนิสิตนกัศึกษา        
ไม่เกิน ๓๐ คน 

๓.  คณาจารย์ 
(๑) คณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมีจาํนวนและคุณวฒิุตาม

เกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
(๒) มีการแต่งตั้งคณาจารยท่ี์ปรึกษาสาํหรับนิสิตนกัศึกษา

โดยมีการกาํหนดหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 
(๓) คณาจารยผ์ูส้อนรายวิชาชีพครูมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่

ปริญญาโท  หรือดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ หรือมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา
ท่ีสอนโดยมีประสบการณ์  ไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ ปี 

(๔)  คณาจารยผ์ูส้อนมีจาํนวนและคุณวฒิุตามเกณฑข์อง
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

(๕) คณาจารยนิ์เทศกมี์คุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโท (กรณี
หลกัสูตร ป.ตรี) และไม่ตํ่ากวา่ ป.เอก (ในกรณีหลกัสูตร 
ป.โท/เอก) ในสาขาวิชาท่ีจะนิเทศ  หรือมีประสบการณ์
ในการนิเทศมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๒  ปี ในกรณีท่ีมี 
ประสบการณ์ไม่ไดต้ามมาตรฐาน  ใหใ้ชก้ารนิเทศ
ร่วมกบัผูท่ี้มีประสบการณ์ตามมาตรฐาน    

(๖) คณาจารยนิ์เทศกมี์จาํนวนท่ีเหมาะสม  ทั้งน้ี ไม่เกิน  ๑ : ๑๐ 
(๗) ผูค้วบคุมและผูส้อบวิทยานิพนธ์มีจาํนวนและคุณวฒิุ

ตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๘) ครูพีเ่ล้ียง  และผูบ้ริหารพีเ่ล้ียง   มีคุณวฒิุและมีประสบการณ์

ตรงกบัการปฏิบติัการสอน  หรือการบริหาร 

๒.๓ คณาจารย ์
(๑) มีขอ้มูลการแต่งตั้งคณาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่มาตรฐาน 
(๒) มีขอ้มูลการแต่งตั้งคณาจารยท่ี์ปรึกษา

ไม่นอ้ยกวา่มาตรฐาน 
(๓) มีขอ้มูลการแต่งตั้งคณาจารยผ์ูส้อน

ไม่นอ้ยกวา่มาตรฐาน 
(๔) มีขอ้มูลการแต่งตั้งคณาจารยนิ์เทศก์

ไม่นอ้ยกวา่มาตรฐาน 

๔.  ทรัพยากรการเรียนรู้  
๔.๑  หอ้งเรียน 
(๑) มีสภาพหอ้งเรียนท่ีเหมาะสม  เพียงพอกบัการจดัการเรียน

การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
(๒) มีวสัดุ  อุปกรณ์ และส่ือการเรียนรู้ในปริมาณท่ีเหมาะสม

กบัจาํนวนผูเ้รียน 
 
 

๒.๔ ทรัพยากรการเรียนรู้ 
มีขอ้มูลทรัพยากรการเรียนรู้ไม่นอ้ยกวา่

มาตรฐาน 
 

 
 

 
 



๙ 
มาตรฐานการผลติ เกณฑ์การรับรอง 

๔.๒  หอ้งปฏิบติัการ 
(๑) มีหอ้งปฏิบติัการท่ีเหมาะสมกบัสาขาวชิาหรือวิชาเอก 

ท่ีเปิดสอน  เช่น  หอ้งปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
หอ้งปฏิบติัการสอนแบบจุลภาค และหอ้งปฏิบติัการ
ส่ือการสอน ฯลฯ 

(๒) มีวสัดุ  อุปกรณ์ และส่ือการเรียนรู้ในปริมาณท่ีเหมาะสม
กบัจาํนวนผูเ้รียน 

(๓) มีการใชห้อ้งปฏิบติัการสาํหรับการฝึกเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอนปกติ 

๔.๓  หอ้งสมุด 
(๑) มีหนงัสือ ตาํรา  วารสาร  และเอกสารทางวิชาการ     

ในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนท่ีเหมาะสมกบัจาํนวนผูเ้รียน       
(๒) มีบริการสืบคน้โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเพียงพอ   
(๓) มีวสัดุ  อุปกรณ์ และส่ือการเรียนรู้ในปริมาณ              

ท่ีเหมาะสมกบัจาํนวนผูเ้รียน 
๔.๔  ส่ิงแวดลอ้ม  

มีการจดัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเสริมสร้างคุณลกัษณะบณัฑิต 
ท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานบณัฑิต 
๕. การบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

๕.๑  การบริหารหลกัสูตร      
(๑) มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   

(๑.๑) องคป์ระกอบครอบคลุมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
(๑.๒) มีคุณวฒิุตรงกบัหลกัสูตรท่ีรับผดิชอบ   

(๒) มีการกาํหนดหนา้ท่ีของคณะกรรมการอยา่งชดัเจน  ไดแ้ก่   
(๒.๑)  การวางแผนการจดัการเรียนรู้ตลอดหลกัสูตร 
(๒.๒)  การประเมินการเรียนรู้  
(๒.๓)  การพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร     
(๒.๔)  การกาํหนดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   
(๒.๕)  การรายงานผลการปฏิบติังาน 

(๓) มีการประเมินและพฒันาคณาจารยอ์ยา่งเป็นระบบ 
 
 

 
๒.๕ การบริหารหลกัสูตร 

(๑) มีคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและมีการกาํหนดหนา้ท่ี   
ไม่นอ้ยกวา่มาตรฐาน 

(๒) มีแผนการประเมินและพฒันา
คณาจารย ์

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
มาตรฐานการผลติ เกณฑ์การรับรอง 

๕.๒ การบริหารการเรียนการสอน   
(๑) มีการจดัทาํประมวลรายวิชา หรือรายละเอียดรายวิชา

ตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา   
(๒) มีการจดัการเรียนการสอนตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  

หรือประกาศ  ท่ีสถาบนักาํหนด 
(๓) มีการจดัการเรียนการสอนครบตามคาํอธิบายรายวิชา 

รายละเอียดรายวิชา  จาํนวนหน่วยกิต  และจาํนวน
ชัว่โมง ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

(๔) มีการนาํผลการประเมินการสอนไปใชใ้นการปรับปรุง
ประมวลรายวชิา หรือรายละเอียดรายวิชาอยา่งต่อเน่ือง 

๒.๖ การบริหารการเรียนการสอน 
(๑) มีเอกสารประมวลรายวชิา หรือ

รายละเอียดรายวิชาไม่นอ้ยกวา่
มาตรฐาน 

(๒) มีการระบุการนาํผลการประเมิน   
การสอนไปใชใ้นการปรับปรุงการเรียน
การสอนในประมวลรายวิชาหรือ
รายละเอียดรายวิชา 

๕.๓ การจดัการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  การฝึกปฏิบติั 
การบริหารสถานศึกษา   การบริหารการศึกษา    

(๑) สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีรับนิสิตนกัศึกษาตอ้งมี
คุณสมบติัตามเกณฑท่ี์คุรุสภากาํหนด  

(๒) สถานศึกษาหรือหน่วยงานมีการจดัครูพี่เล้ียง  และ
ผูบ้ริหารพี่เล้ียง  ท่ีมีคุณสมบติั และประสบการณ์ตามท่ี
คุรุสภากาํหนด 

(๓) มีการจดัหรือแต่งตั้งคณาจารยนิ์เทศกต์ามท่ีคุรุสภา  
กาํหนด 

 
๕.๔  การจดักิจกรรมเสริมความเป็นครู เสริมความเป็น

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และผูบ้ริหารการศึกษา  
(๑) มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรม 
(๒) มีโครงการตลอดหลกัสูตร  โดยจดัเป็นระยะอยา่ง

ต่อเน่ือง 
(๓) มีการกาํหนดเกณฑข์ั้นตํ่าของการเขา้ร่วมกิจกรรม   
(๔) มีการประเมินผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ 
(๕) มีสมุดบนัทึก หรือระเบียนรายงานผลการเขา้ร่วมกิจกรรม 

และใชใ้นการพิจารณาอนุมติัการสาํเร็จการศึกษา 
ควบคู่กบัระเบียนผลการเรียนรายวิชา 

๒.๗ การจดัการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  
การฝึกปฏิบติัการบริหารสถานศึกษา   
การบริหารการศึกษา  และการนิเทศการศึกษา 
(๑) มีรายช่ือโรงเรียนสาํหรับปฏิบติัการสอน  

การฝึกปฏิบติัการบริหารสถานศึกษา   
การบริหารการศึกษา  และการนิเทศ
การศึกษา  ไม่นอ้ยกวา่มาตรฐาน 

(๒) มีรายช่ือครูพี่เล้ียง  ผูบ้ริหารพี่เล้ียง  
และคณาจารยนิ์เทศกไ์ม่นอ้ยกวา่
มาตรฐาน 

๒.๘ การจดักิจกรรมเสริมความเป็นครู        
เสริมความเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา      
และผูบ้ริหารการศึกษา   
(๑) มีคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

กิจกรรมไม่นอ้ยกวา่มาตรฐาน 
(๒) มีแผนการจดักิจกรรมตลอดหลกัสูตร 
(๓) มีคู่มือการประเมินผลและสมุดบนัทึก 

หรือระเบียนรายงานผลตามมาตรฐาน 
 
 

 
 
 
 



๑๑ 
 

มาตรฐานการผลติ เกณฑ์การรับรอง 

๖.  การประกนัคุณภาพการศึกษา 
๖.๑ มีคณะกรรมการรับผดิชอบการประกนั

คุณภาพการศึกษา   
๖.๒ มีระบบและแผนการดาํเนินงาน                    

การประกนัคุณภาพการศึกษา 
๖.๓ มีรายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

๒.๙ การประกนัคุณภาพการศึกษา 
(๑) มีคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ 
(๒) มีเอกสารระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
(๓) มีแผนการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ

การศึกษา 
(๔) มีรายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

ตอนท่ี ๓ : มาตรฐานบณัฑิต 
 

มาตรฐานบัณฑิต เกณฑ์การรับรอง 
 
๑. ความรู้ 

๓. มาตรฐานบัณฑิต 
๓.๑ เรียนครบตามหลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรองจากคุรุสภา 
๓.๒ ผา่นเกณฑก์ารประเมินของสถาบนัการผลิต 

๒. การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  และ            
การปฏิบติัการวิชาชีพบริหารสถานศึกษา /          
บริหารการศึกษา  

๓.๓ วิชาชีพครู 
๑)    มีการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาท่ีมี

คุณสมบติัตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภากาํหนด   
ไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี 

๒)   มีรายงานผลการผา่นเกณฑก์ารประเมินการ
ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีคุรุสภากาํหนด  ไดแ้ก่ 
๒.๑) สามารถจดัการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
๒.๒) สามารถประเมิน  ปรับปรุง  และ

พฒันาการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม
กบัศกัยภาพของผูเ้รียน 

๒.๓) สามารถทาํวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันา
ผูเ้รียน 

๒.๔) สามารถจดัทาํรายงานผลการจดัการเรียนรู้
และพฒันาผูเ้รียน 

๓.๔ วิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา / ผูบ้ริหารการศึกษา 
๑)    มีการปฏิบติัการวิชาชีพบริหารสถานศึกษา /      

บริหารการศึกษา  ในหน่วยงานท่ีมีคุณสมบติั
ตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภากาํหนด               
ไม่นอ้ยกวา่ ๙๐ ชัว่โมง 



๑๒ 
มาตรฐานบัณฑิต เกณฑ์การรับรอง 

๒)   มีรายงานผลการผา่นเกณฑก์ารประเมินการปฏิบติัการ 
วิชาชีพบริหารสถานศึกษา / บริหารการศึกษา 

๓. การปฏิบติัตน ๓.๕ มีการปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครูและ
ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  โดยมีผลการ
รับรองความประพฤติจากสถาบนัการผลิต 

 

๔. การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นครู /              
ความเป็นผูน้าํ 

๓.๖ วิชาชีพครู 
๑) เขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาคุณลกัษณะ                

ความเป็นครู ปีละไม่นอ้ยกวา่ ๑ กิจกรรม  ไดแ้ก่ 
๑.๑) การปฏิบติัธรรม  หรือกิจกรรมอาสา 
๑.๒) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๓.๗ วิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา / ผูบ้ริหารการศึกษา  
๑)    เขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาคุณลกัษณะ         

ความเป็นผูน้าํ  ปีละไม่นอ้ยกวา่ ๑ กิจกรรม  
ไดแ้ก่ 
๑.๑)  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๑.๒)  กิจกรรมประชุมสมัมนาทางวิชาการ

บริหารการศึกษา / นิเทศการศึกษา 
๓.๘ มีหลกัฐานท่ีแสดงการเขา้ร่วมกิจกรรมครบ     

ตามเกณฑท่ี์กาํหนด  และผา่นการประเมินจาก
สถาบนัการผลิต 

 
ส่วนที ่๒  การขอรับการรับรอง 
๒.๑  ระยะเวลาการขอรับการรับรอง 
 สถาบนัอุดมศึกษา  ท่ีประสงคจ์ะเปิดสอนหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึงท่ีผูส้าํเร็จการศึกษาสามารถ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  จะตอ้งยืน่ขอรับการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบตัรตาม
เกณฑก์ารรับรองน้ี  ก่อนเปิดรับนิสิตนกัศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๖๐ วนั  ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีไดรั้บอนุมติั
จากสภาสถาบนัแลว้   
 
 
 



๑๓ 
๒.๒  สถานท่ีเปิดสอนและแผนการรับนิสิตนกัศึกษา 
 สถาบนัอุดมศึกษา  จะตอ้งระบุสถานท่ีเปิดสอนและจาํนวนนิสิตนกัศึกษาท่ีจะรับจาํแนกเป็นปีการศึกษา  
หากมีการเปิดสอนนอกท่ีตั้งจะตอ้งแนบหลกัฐานการรับทราบจากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
โดยหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  และเง่ือนไข  ใหเ้ป็นไปตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 
 
๒.๓  เอกสารขอรับการรับรอง 
 สถาบนัอุดมศึกษา  จะตอ้งส่งขอ้มูลตามมาตรฐานและเกณฑก์ารรับรองอยา่งครบถว้นทุกรายการ
ตามแบบฟอร์มท่ีคุรุสภากาํหนดพร้อมกบัการขอรับการรับรอง  เม่ือเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบแลว้ขอเอกสารเพิม่เติม  
ขอใหส่้งเอกสารเพิ่มเติมภายใน ๑๕ วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการลงนามรับทางไปรษณีย ์
 
๒.๔  การตรวจสอบเชิงประจกัษ ์
 คุรุสภาจะส่งคณะอนุกรรมการ ฯ  ไปตรวจสอบขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ภายใน  ๓๐ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี
ไดรั้บเอกสารขอ้มูลครบถว้น  ก่อนสรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการคุรุสภาใหก้ารรับรอง 
 
ส่วนที ่ ๓  การติดตามผลการรับรอง 
๓.๑  การส่งขอ้มูลหลงัการรับรอง 
 สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งส่งขอ้มูลการเปิดสอนตามหลกัสูตรใหคุ้รุสภาปีละ ๑ คร้ัง  ภายในส้ินเดือน    
พฤษภาคม  ตามแบบฟอร์มท่ีคุรุสภากาํหนด 
 
๓.๒  การติดตามผลเชิงประจกัษ ์
 คุรุสภาจะส่งคณะอนุกรรมการ ฯ  ไปติดตามผลเชิงประจกัษ ์ หลกัสูตรละไม่นอ้ยกวา่ ๑ คร้ัง โดยจะ
มีการขอพบนิสิตนกัศึกษา  คณาจารย ์ พีเ่ล้ียง  และผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีนิสิตนกัศึกษาไปปฏิบติัการสอน 
ปฏิบติัการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษา หรือนิเทศการศึกษา  โดยสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้ง
เตรียมเอกสารขอ้มูลใหค้ณะอนุกรรมการตรวจสอบตามแบบฟอร์ม  และรายละเอียดท่ีคุรุสภากาํหนด       
เพื่อพิจารณาการขยายเวลาการรับรอง  พกัการรับรอง  หรือยติุการรับรอง 


