เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ประกาศคุรุสภา
เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๗) และมาตรา ๒๐ (๑) แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๘
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ คุรุสภาจึงกําหนดเกณฑการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ นอกจากจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ในประกาศนี้
“เกณฑการรับรอง” หมายความวา เกณฑการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ป)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
“ปริญญา” หมายความวา ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ป) หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น
ซึ่งกําหนดใหมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป
“ประกาศนียบัตร” หมายความวา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษา หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น
“หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ป) ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
“สถาบั น ” หมายความว า มหาวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย สถาบั น บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย คณะหรื อ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา
(หลักสูตร ๕ ป) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา
“การปฏิ บั ติ ก ารสอน” หมายความว า การสอนตามหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษา
(หลักสูตร ๕ ป) เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งปในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกําหนด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุรุสภา
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแตงตั้งใหมีหนาที่ประเมิน
เพื่อการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึ ก ษา รวมทั้ ง พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บมาตรฐาน องค ป ระกอบและรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ในกรณี ที่
สถาบันจัดการศึกษาที่ตางไปจากมาตรฐานที่กําหนด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคุรุสภา
ขอ ๒ เกณฑการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร ประกอบดวย มาตรฐาน ๓ ดาน ดังนี้
(๑) มาตรฐานหลักสูตร
(๒) มาตรฐานการผลิต
(๓) มาตรฐานบัณฑิตหรือมาตรฐานผูสําเร็จการศึกษา
องคประกอบของมาตรฐานและเกณฑการรับรองตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามรายละเอียด
แนบทายประกาศนี้
ขอ ๓ ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่คุรุสภาใหการรับรอง ตองผานการประเมินมาตรฐาน
ตามขอ ๒ โดยใหคุรุสภาประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต และใหสถาบันประเมิน
มาตรฐานบัณฑิตหรือมาตรฐานผูสําเร็จการศึกษา
ขอ ๔ หลักสูตรที่จะใหคุรุสภาประเมิน ตองเปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน
และไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่ควบคุม กํากับ ดูแล
ขอ ๕ สถาบันที่ประสงคจะขอรับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน
การผลิต ใหยื่นคํารองเปนหนังสือ พรอมทั้งจัดสงเอกสารเกี่ยวกับเกณฑการรับรองที่กําหนดตอเลขาธิการ
ขอ ๖ การประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ใหคณะกรรมการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ประเมิน ประกอบดวย
(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งมีความรูและประสบการณดานบริหารจัดการการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ โดยมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือดํารงตําแหนง หรือเคย
ดํารงตําแหนงทางการบริหารในระดับอุดมศึกษาไมต่ํากวาคณบดีหรือเทียบเทา
(๒) อนุกรรมการจํานวนไมนอยกวาสี่คน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือเปนผูมีความรูและประสบการณ
ดานการบริหารจัดการการศึกษา ดานวิชาการ หรือดานการนิเทศการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ใหเลขาธิการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่คุรุสภาคนหนึ่งเปนเลขานุการ
คณะอนุกรรมการอาจขอขอมูลเพิ่มเติม หรือใหสถาบันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบ
การพิจารณาดวยก็ได
ขอ ๗ เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตแลว ใหเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาตอไป

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เมื่อคณะกรรมการใหการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตแลว ใหเลขาธิการ
จัดทําประกาศคุรุสภาและแจงใหสถาบันทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวา ผลการประเมินไมเปนไปตามเกณฑ ใหเลขาธิการแจงให
สถาบันปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ใหเปนไปตามเกณฑภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๘ ในกรณีที่สถาบันเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไดรับการรับรองแลว ใหแจงการเปลี่ยนแปลง
เปนหนังสือตอเลขาธิการ เพื่อดําเนินการประเมินตามที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๕
ขอ ๖ และขอ ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการอาจเพิกถอนการรับรองตามขอ ๗ หากผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง ไมเปนไป
ตามเกณฑท่กี ําหนด โดยจัดทําประกาศคุรุสภาและแจงใหสถาบันทราบ
ขอ ๙ การรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตของแตละสถาบันใหมีอายุหาป
นับแตวันที่คุรุสภาประกาศ ทั้งนี้ ใหสถาบันขอรับการประเมินใหมทุกหาป
ขอ ๑๐ กอนสิ้นสุดระยะเวลาการรับรองตามขอ ๙ ไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหสถาบัน
ยื่นคํารองขอรับการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตใหม และใหนําความในขอ ๕
ขอ ๖ และขอ ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๑ การประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามขอ ๓ ในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ใหมีคณะผูประเมินจํานวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินหาคน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา
และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่นิสิตหรือนักศึกษาปฏิบัติการสอน อาจารยนิเทศกและอาจมีบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวของรวมดวยก็ได
ให ค ณะผู ป ระเมิ น แจ ง ผลการประเมิ น ตามวรรคหนึ่ ง ไปยั ง สถาบั น ตามแบบและภายใน
ระยะเวลาที่สถาบันกําหนด
ขอ ๑๒ ปริญญาที่คุรุสภาใหการรับรองตามขอ ๒ เปนคุณวุฒิที่ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู
ใหสถาบันเสนอรายชื่อผูไดรับปริญญาในแตละปการศึกษาเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูตอเลขาธิการ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ขอ ๑๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภาใหการรับรองตามขอ ๒ เปนคุณวุฒิที่
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้ ผูสําเร็จการศึกษาตองผานการรับรองมาตรฐานประสบการณ
วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากําหนด
ใหสถาบันเสนอรายชื่อผูไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูตอเลขาธิการ
ขอ ๑๔ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่คุรุสภาใหการรับรองตามขอ ๒
เป น คุ ณ วุ ฒิ ที่ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาหรื อ ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษา ทั้ ง นี้
ผูสําเร็จการศึกษาตองผานการฝกอบรมตามที่คุรุสภากําหนด
ขอ ๑๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นที่เปดสอนอยูกอนประกาศนี้ใชบังคับ เปนคุณวุฒิที่ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา ทั้งนี้ ไมเกินสองป นับแตประกาศนี้ใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
ประธานกรรมการคุรุสภา

(ก) องคประกอบของมาตรฐานและเกณฑการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ป)
-----------------------------------๑. มาตรฐานหลักสูตร พิจารณาจากองคประกอบตอไปนี้
องคประกอบของมาตรฐาน
๑.๑ โครงสรางของหลักสูตร

เกณฑการรับรอง
มีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๖๐ หนวยกิต ประกอบดวย
(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา
๓๐ หนวยกิต
(๒) หมวดวิชาชีพครูไมนอยกวา
๕๐ หนวยกิต
(๓) หมวดวิชาเฉพาะดานไมนอยกวา
๗๔ หนวยกิต
(๔) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
๖ หนวยกิต
หมวดวิชาชีพครู ประกอบดวยมาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ ดังตอไปนี้
๑. ความรูวิชาชีพครู ไดแก
(๑) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
(๒) การพัฒนาหลักสูตร
(๓) การจัดการเรียนรู
(๔) จิตวิทยาสําหรับครู
(๕) การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๖) การบริหารจัดการในหองเรียน
(๗) การวิจัยทางการศึกษา
(๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(๙) ความเปนครู
๒. ประสบการณวิชาชีพครู ไดแก
(๒.๑) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน
(๒.๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
๓. สมรรถนะ ไดแก
(๓.๑) ทักษะการจัดการเรียนรู
(๓.๒) ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
(๓.๓) ทักษะกระบวนการคิด
(๓.๔) ทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
(๓.๕) คุณธรรมและจริยธรรม
(๓.๖) การใฝรใู ฝเรียน
(๓.๗) การบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม
ปริญญาตรีทางการศึกษา

-๒องคประกอบของมาตรฐาน

เกณฑการรับรอง
มาตรฐานความรูวิชาชีพครูที่กําหนด ตองประกอบดวย
สาระความรูที่ทําใหเกิดสมรรถนะของครู ตามประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครู
ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู
และประสบการณวิชาชีพ

๑.๒ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
(๑) กระบวนการรางหลักสูตร

(๑) มีคณะกรรมการรางหลักสูตร
(๒) มีองคประกอบของคณะกรรมการที่มาจากผูเกี่ยวของ
ดานวิชาชีพครูและวิชาเนื้อหา
(๓) มีการวิพากษการจัดทําหลักสูตรจากบุคคลที่เกี่ยวของ
และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
(๔) มีรายงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

(๒) คุณสมบัติของคณะ
กรรมการรางหลักสูตร

(๑) มีคุณวุฒิตรงตามสาขา หรือ
(๒) มีประสบการณที่เกี่ยวของ

(๓) การพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร

(๑) มีนโยบายในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
(๒) มีแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร

๒ มาตรฐานการผลิต พิจารณาจากองคประกอบตอไปนี้
องคประกอบของมาตรฐาน
๒.๑ กระบวนการคัดเลือกนิสิต
นักศึกษา

เกณฑการรับรอง
(๑) มีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกนิสติ นักศึกษา ตามเงื่อนไข
ของแตละสถาบัน
(๒) มีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกนิสิต นักศึกษาอยางเปนระบบ
(๓) มีการสอบวัดหรือประเมินความรูพื้นฐาน
(๔) มีการสอบวัดแววความเปนครู
(๕) มีการสอบสัมภาษณเพื่อประเมินคุณลักษณะความเปนครู

ปริญญาตรีทางการศึกษา

-๓องคประกอบของมาตรฐาน
๒.๒ คุณสมบัติของบุคคล
ที่รับผิดชอบ
(๑) อาจารยที่ปรึกษา

เกณฑการรับรอง

- มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือมีประสบการณเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนการเรียนรูห รือการจัดทําหลักสูตร

(๒) อาจารยผสู อนวิชาชีพครู

- มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาที่สอน โดยมีประสบการณไมนอยกวา ๑๐ ป

(๓) อาจารยนิเทศก
(อาจารยของสถาบัน
ผลิตครู)

(๑) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
(๒) มีทักษะการนิเทศ โดยมีประสบการณในการนิเทศไมนอยกวา
๑ ป หรือมีประสบการณในการสอน ๓ ป
(๓) มีคณ
ุ ลักษณะที่เปนแบบอยางที่ดี

(๔) ครูพี่เลี้ยง (ครูผูสอนของ
สถานศึกษาที่นสิ ิต
นักศึกษาปฏิบัติการสอน)
๒.๓ ทรัพยากร
(๑) หองเรียน

(๒) หองปฏิบัติการ

(๑) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี
(๒) มีประสบการณในการสอนไมนอยกวา ๓ ป
(๓) มีคณ
ุ ลักษณะของความเปนครู
(๑) มีจํานวนเพียงพอ
(๒) ลักษณะของหองเรียนมีความเหมาะสม
(๓) มีวสั ดุ ครุภัณฑ และอุปกรณที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
(๑) มีหองปฏิบัติการที่ตรงกับสาขาที่เปดสอน
(๒) มีจํานวนเพียงพอ
(๓) มีวสั ดุ ครุภัณฑ และอุปกรณที่เอื้อตอการฝกปฏิบัติ

(๓) แหลงทรัพยากรการเรียนรู (๑) มีหองสมุดที่มตี ํารา วารสาร และเอกสารทางวิชาการ
อยางเพียงพอ
(๒) มีคอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศสืบคนขอมูล
(๓) มีโสตทัศนูปกรณอื่น ๆ อยางเพียงพอ

ปริญญาตรีทางการศึกษา

-๔องคประกอบของมาตรฐาน
๒.๔ ระบบการจัดการเรียนรู และ
การบริหารจัดการ
(๑) การบริหารหลักสูตร

(๒) กระบวนการจัดการเรียนรู

เกณฑการรับรอง

(๑) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึง่ มีองคประกอบครอบคลุม
บุคคลที่เกี่ยวของ
(๒) มีการกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการอยางชัดเจน ไดแก
(๒.๑) การวางแผนการจัดการเรียนรูต ลอดหลักสูตร
(๒.๒) การประเมินการเรียนรู
(๒.๓) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
(๒.๔) การกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๒.๕) การรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
(๓) มีการประเมินอาจารยผูสอนอยางเปนระบบ
(๔) มีการพัฒนาอาจารยผูสอน
(๑) มีแผนการจัดการเรียนรู
(๒) มีแนวการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

(๓) การจัดการปฏิบัตกิ ารสอนใน (๑) มีเครือขายสถานศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามที่คณะกรรมการ
คุรสุ ภากําหนดสําหรับการปฏิบัติการสอนของนิสติ นักศึกษา
สถานศึกษา
(๒) มีการใหความชวยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาที่เปนเครือขาย
อยางเปนระบบ
(๔) การจัดกิจกรรมเสริมความ
เปนครู

๒.๕ การประกันคุณภาพ
การศึกษา

(๑) มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเสริมความเปนครู
(๒) มีโครงการเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร
(๓) มีคมู ือการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะเสริมความเปนครูใหแก
นิสติ นักศึกษา
(๔) มีการประเมินและติดตามผลโครงการเสริมความเปนครู
(๕) มีสมุดบันทึก หรือหลักฐานรายงานผลการเขารวมกิจกรรม
เสริมความเปนครูของนิสติ นักศึกษาตลอดหลักสูตร
(๑) มีคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา
(๒) มีการดําเนินกิจกรรมตามองคประกอบของการประกันคุณภาพ
การศึกษา
(๓) มีรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ปริญญาตรีทางการศึกษา

-๕๓. มาตรฐานบัณฑิต พิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
องคประกอบของมาตรฐาน

เกณฑการรับรอง

๓.๑ ความรู

(๑) เรียนครบตามหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากคุรุสภา
(๒) ผานเกณฑการประเมินของสถาบันการผลิตครู

๓.๒ การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา

(๑) มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามที่
คณะกรรมการคุรสุ ภากําหนดเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป
(๒) มีรายงานผลการผานเกณฑการประเมินการปฏิบัตกิ ารสอน
ในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพครูที่คุรุสภา
กําหนด ไดแก
(๒.๑) สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ
(๒.๒) สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัด
การเรียนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน
(๒.๓) สามารถทําวิจัยในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน
(๒.๔) สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและพัฒนา
ผูเรียน

๓.๓ การปฏิบัติตน

- มีการปฏิบัติตนทีเ่ หมาะสมกับความเปนครูโดยมีผลการรับรอง
ความประพฤติจากสถาบันการผลิตครู

๓.๔ การพัฒนาคุณลักษณะความ
เปนครู

- เขารวมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู โดยมี
หลักฐานที่แสดงการเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑทกี่ ําหนด
และผานการประเมินจากสถาบันการผลิตครู

ปริญญาตรีทางการศึกษา

-๖(ข) องคประกอบของมาตรฐานและเกณฑการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
-----------------------------------๑. มาตรฐานหลักสูตร พิจารณาจากองคประกอบตอไปนี้
องคประกอบของมาตรฐาน
๑.๑ โครงสรางของหลักสูตร

เกณฑการรับรอง
(๑) มีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
โดยศึกษาวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรูที่กําหนดในขอบังคับ
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘
ดังตอไปนี้
(๑.๑) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
(๑.๒) การพัฒนาหลักสูตร
(๑.๓) การจัดการเรียนรู
(๑.๔) จิตวิทยาสําหรับครู
(๑.๕) การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๑.๖) การบริหารจัดการในหองเรียน
(๑.๗) การวิจัยทางการศึกษา
(๑.๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(๑.๙) ความเปนครู
ในการศึกษาวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู ใหมีการ
ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน
(๒) การจัดการศึกษาตองทําใหเกิดสมรรถนะ ไดแก
(๒.๑) ทักษะการจัดการเรียนรู
(๒.๒) ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
(๒.๓) ทักษะกระบวนการคิด
(๒.๔) ทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
(๒.๕) คุณธรรมและจริยธรรม
(๒.๖) การใฝรูใฝเรียน
(๒.๗) การบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม
มาตรฐานความรูวิชาชีพครูที่กําหนด ตองประกอบดวย
สาระความรูที่ทําใหเกิดสมรรถนะของครู ตามประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครู
ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู
และประสบการณวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

-๗องคประกอบของมาตรฐาน
๑.๒ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
(๑) กระบวนการรางหลักสูตร

เกณฑการรับรอง
(๑) มีคณะกรรมการรางหลักสูตร
(๒) มีองคประกอบของคณะกรรมการที่มาจากผูเกี่ยวของ
ดานวิชาชีพครูและวิชาเนื้อหา
(๓) มีการวิพากษการจัดทําหลักสูตรจากบุคคลที่เกี่ยวของ
และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
(๔) มีรายงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

(๒) คุณสมบัติของคณะ
กรรมการรางหลักสูตร

(๑) มีคุณวุฒิตรงตามสาขา หรือ
(๒) มีประสบการณที่เกี่ยวของ

(๓) การพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร

(๑) มีนโยบายในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
(๒) มีแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร

๒ มาตรฐานการผลิต พิจารณาจากองคประกอบตอไปนี้
องคประกอบของมาตรฐาน
๒.๑ กระบวนการคัดเลือกนิสิต
นักศึกษา

๒.๒ คุณสมบัติของบุคคล
ที่รับผิดชอบ
(๑) อาจารยที่ปรึกษา

(๒) อาจารยผสู อนวิชาชีพครู

เกณฑการรับรอง
(๑) มีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกนิสติ นักศึกษา ตามเงื่อนไข
ของแตละสถาบัน
(๒) มีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกนิสิต นักศึกษาอยางเปนระบบ
(๓) มีการสอบวัดหรือประเมินความรูพื้นฐาน
(๔) มีการสอบวัดแววความเปนครู
(๕) มีการสอบสัมภาษณเพื่อประเมินคุณลักษณะความเปนครู

- มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือมีประสบการณเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนการเรียนรูห รือการจัดทําหลักสูตร
- มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาที่สอน โดยมีประสบการณไมนอยกวา ๑๐ ป
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

-๘องคประกอบของมาตรฐาน
๒.๓ ทรัพยากร
(๑) หองเรียน

(๒) หองปฏิบตั ิการ

เกณฑการรับรอง
(๑) มีจํานวนเพียงพอ
(๒) ลักษณะของหองเรียนมีความเหมาะสม
(๓) มีวสั ดุ ครุภัณฑ และอุปกรณที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู

(๑)
(๒)
(๓)
(๓) แหลงทรัพยากรการเรียนรู (๑)

๒.๔ ระบบการจัดการเรียนรู และ
การบริหารจัดการ
(๑) การบริหารหลักสูตร

(๒) กระบวนการจัดการเรียนรู

มีหองปฏิบัติการที่ตรงกับสาขาที่เปดสอน
มีจํานวนเพียงพอ
มีวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณที่เอื้อตอการฝกปฏิบตั ิ
มีหองสมุดที่มตี ํารา วารสาร และเอกสารทางวิชาการ
อยางเพียงพอ
(๒) มีคอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศสืบคนขอมูล
(๓) มีโสตทัศนูปกรณอื่น ๆ อยางเพียงพอ

(๑) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึง่ มีองคประกอบ
ครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวของ
(๒) มีการกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการอยางชัดเจน ไดแก
(๒.๑) การวางแผนการจัดการเรียนรูต ลอดหลักสูตร
(๒.๒) การประเมินการเรียนรู
(๒.๓) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
(๒.๔) การกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๒.๕) การรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
(๓) มีการประเมินอาจารยผูสอนอยางเปนระบบ
(๔) มีการพัฒนาอาจารยผูสอน
(๑) มีแผนการจัดการเรียนรู
(๒) มีแนวการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

(๓) การจัดการฝกปฏิบัติวชิ าชีพ (๑) มีเครือขายสถานศึกษาสําหรับการฝกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหวางเรียน
ระหวางเรียนของนิสติ นักศึกษา
(๒) มีการใหความชวยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาที่เปนเครือขาย
อยางเปนระบบ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

-๙องคประกอบของมาตรฐาน
(๔) การจัดกิจกรรมเสริมความ
เปนครู

๒.๕ การประกันคุณภาพ
การศึกษา

เกณฑการรับรอง
(๑) มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเสริมความเปนครู
(๒) มีโครงการเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร
(๓) มีคูมือการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะเสริมความเปนครูใหแก
นิสติ นักศึกษา
(๔) มีการประเมินและติดตามผลโครงการเสริมความเปนครู
(๕) มีสมุดบันทึก หรือหลักฐานรายงานผลการเขารวมกิจกรรม
เสริมความเปนครูของนิสติ นักศึกษาตลอดหลักสูตร
(๑) มีคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา
(๒) มีการดําเนินกิจกรรมตามองคประกอบของการประกันคุณภาพ
การศึกษา
(๓) มีรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

๓. มาตรฐานผูสําเร็จการศึกษา พิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
องคประกอบของมาตรฐาน

เกณฑการรับรอง

๓.๑ ความรู

(๑) เรียนครบตามหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากคุรุสภา
(๒) ผานเกณฑการประเมินของสถาบันการผลิตครู

๓.๒ การปฏิบัติตน

- มีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับความเปนครูโดยมีผลการรับรอง
ความประพฤติจากสถาบันการผลิตครู

๓.๓ การพัฒนาคุณลักษณะความ
เปนครู

- เขารวมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู โดยมี
หลักฐานที่แสดงการเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑที่กําหนด
และผานการประเมินจากสถาบันการผลิตครู

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

- ๑๐ (ค) องคประกอบของมาตรฐานและเกณฑการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
-----------------------------------๑. มาตรฐานหลักสูตร พิจารณาจากองคประกอบตอไปนี้
องคประกอบของมาตรฐาน
๑.๑ โครงสรางของหลักสูตร

เกณฑการรับรอง
(๑) มีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
โดยศึกษาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ตามมาตรฐาน
ความรูที่กําหนดในขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังตอไปนี้
(ก) มาตรฐานความรูผ ูบริหารสถานศึกษา ดังนี้
(๑) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
(๓) การบริหารดานวิชาการ
(๔) การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่
(๕) การบริหารงานบุคคล
(๖) การบริหารกิจการนักเรียน
(๗) การประกันคุณภาพการศึกษา
(๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๙) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน
(๑๐) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
(ข) มาตรฐานความรูผูบริหารการศึกษา ดังนี้
(๑) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
(๓) การบริหารจัดการการศึกษา
(๔) การบริหารทรัพยากร
(๕) การประกันคุณภาพการศึกษา
(๖) การนิเทศการศึกษา
(๗) การพัฒนาหลักสูตร
(๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๙) การวิจัยทางการศึกษา
(๑๐) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

- ๑๑ องคประกอบของมาตรฐาน

เกณฑการรับรอง
มาตรฐานความรูทางการบริหารการศึกษาที่กําหนด
ตองประกอบดวยสาระความรูทที่ ําใหเกิดสมรรถนะของผูบ ริหาร
สถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครู
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ

๑.๒ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
(๑) กระบวนการรางหลักสูตร

(๑) มีคณะกรรมการรางหลักสูตร
(๒) มีองคประกอบของคณะกรรมการที่มาจากผูเกี่ยวของ
ดานวิชาชีพครูและวิชาเนื้อหา
(๓) มีการวิพากษการจัดทําหลักสูตรจากบุคคลที่เกี่ยวของ
และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
(๔) มีรายงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

(๒) คุณสมบัติของคณะ
กรรมการรางหลักสูตร

(๑) มีคุณวุฒติ รงตามสาขา หรือ
(๒) มีประสบการณที่เกี่ยวของ

(๓) การพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร

(๑) มีนโยบายในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
(๒) มีแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร

๒ มาตรฐานการผลิต พิจารณาจากองคประกอบตอไปนี้
องคประกอบของมาตรฐาน
๒.๑ กระบวนการคัดเลือกนิสิต
นักศึกษา

เกณฑการรับรอง
(๑) มีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกนิสติ นักศึกษา ตามเงื่อนไข
ของแตละสถาบัน
(๒) มีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกนิสิต นักศึกษาอยางเปนระบบ
(๓) มีการสอบวัดหรือประเมินความรูพื้นฐานทางการบริหาร
การศึกษา
(๔) มีการสอบสัมภาษณเพื่อประเมินทัศนคติเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

- ๑๒ องคประกอบของมาตรฐาน
๒.๒ คุณสมบัติของบุคคล
ที่รับผิดชอบ
(๑) อาจารยที่ปรึกษา

(๒) อาจารยผสู อน

๒.๓ ทรัพยากร
(๑) หองเรียน

(๒) แหลงทรัพยากรการเรียนรู

๒.๔ ระบบการจัดการเรียนรู และ
การบริหารจัดการ
(๑) การบริหารหลักสูตร

เกณฑการรับรอง

- มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือมีประสบการณเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนการเรียนรูห รือการจัดทําหลักสูตร
- มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาที่สอน โดยมีประสบการณไมนอยกวา ๑๐ ป
(๑) มีจํานวนเพียงพอ
(๒) ลักษณะของหองเรียนมีความเหมาะสม
(๓) มีวสั ดุ ครุภัณฑ และอุปกรณที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
(๑) มีหองสมุดที่มตี ํารา วารสาร และเอกสารทางวิชาการ
อยางเพียงพอ
(๒) มีคอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศสืบคนขอมูล
(๓) มีโสตทัศนูปกรณอื่น ๆ อยางเพียงพอ

(๑) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึง่ มีองคประกอบครอบคลุม
บุคคลที่เกี่ยวของ
(๒) มีการกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการอยางชัดเจน ไดแก
(๒.๑) การวางแผนการจัดการเรียนรูต ลอดหลักสูตร
(๒.๒) การประเมินการเรียนรู
(๒.๓) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
(๒.๔) การกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๒.๕) การรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
(๓) มีการประเมินอาจารยผสู อนอยางเปนระบบ
(๔) มีการพัฒนาอาจารยผูสอน
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

- ๑๓ องคประกอบของมาตรฐาน
(๒) กระบวนการจัดการเรียนรู

๒.๕ การประกันคุณภาพ
การศึกษา

เกณฑการรับรอง
(๑) มีแผนการจัดการเรียนรู
(๒) มีแนวการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(๓) มีกระบวนการฝกทักษะทางการบริหารการศึกษาระหวางเรียน
(๑) มีคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา
(๒) มีการดําเนินกิจกรรมตามองคประกอบของการประกันคุณภาพ
การศึกษา
(๓) มีรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

๓. มาตรฐานผูสําเร็จการศึกษา พิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
องคประกอบของมาตรฐาน

เกณฑการรับรอง

๓.๑ ความรู

(๑) เรียนครบตามหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากคุรุสภา
(๒) ผานเกณฑการประเมินของสถาบัน

๓.๒ การปฏิบัติตน

- มีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดยมีผลการรับรองความประพฤติจากสถาบัน

๓.๓ การพัฒนาคุณลักษณะความ
เปนผูนํา

- เขารวมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเปนผูน ํา โดยมี
หลักฐานที่แสดงการเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑที่กําหนด
และผานการประเมินจากสถาบัน

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

