
ประกาศคุรุสภา 
เรื่อง  การรบัรองปรญิญาตามมาตรฐานวิชาชีพ  หลกัสตูร  ๔  ป ี

พ.ศ.  2563 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุมครั้งที่  8/2562  วันที่  30  ตุลาคม  ๒๕๖๒  
คุรุสภาจึงก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ   
หลักสูตร  ๔  ปี  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ นอกจากจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ในประกาศนี้ 
“หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการรับรอง”  หมายความว่า  เกณฑ์การรับรองปริญญา 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ  หลักสูตร  ๔  ปี   
“ปริญญา”  หมายความว่า  ปริญญาตรีทางการศึกษา  (หลักสูตร  ๔  ปี)  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

ซึ่งก าหนดให้มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   
“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา  (หลักสูตร  ๔  ปี)   
“มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  มาตรฐานวิชาชีพครู  ประกอบด้วย  มาตรฐานความรู้ 

และประสบการณ์วิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  และมาตรฐานการปฏิบัติตน 
“สถาบัน”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัย  สถาบัน  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอืน่

ที่มีฐานะเทียบเท่า  ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรในระดับปริญญา 
“หน่วยงาน”  หมายความว่า  คณะ  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า   

ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรในระดับปริญญา 
“การปฏิบัติการสอน”  หมายความว่า  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  รวมทั้ง   

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการคุรุสภา 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ประเมิน 

เพ่ือการรับรองปริญญา  รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบมาตรฐาน  องค์ประกอบและรายละเอียดอื่น ๆ   ในกรณี 
ที่สถาบันจัดการศึกษาที่ต่างไปจากมาตรฐานที่ก าหนด 

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคุรุสภา 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา   

ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้ง 
ข้อ ๓ การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวชิาชพี  โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์  ๓  ด้าน  ดังนี ้
(๑) ด้านหลักสูตร 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(๒) ด้านกระบวนการผลิต 
(๓) ด้านผลลัพธ์ 
องค์ประกอบของเกณฑ์การรับรองตามวรรคหนึ่ง  และการติดตามผลการรับรองให้เป็นไป  

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๔ หลักสูตรที่จะเสนอให้คุรุสภารับรองปริญญา  ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ

หรือได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน  และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ควบคุม  ก ากับ  ดูแล 
ข้อ ๕ สถานที่ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติ    

จากสภาสถาบัน 
ข้อ ๖ สถาบันที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพ่ือรับรองปริญญา  ให้ยื่นค าขอเป็นหนังสือ  

พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารตามแบบที่คุรุสภาก าหนดต่อเลขาธิการก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน  และ 
ส่งข้อมูลผู้เข้าศึกษาแต่ละรุ่นภายในปีแรกของการศึกษา 

ในกรณีที่สถาบันโดยอนุมัติจากสภาสถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาก่อนที่ประกาศฉบับนี้  
ใช้บังคับ  และประสงค์จะขอรับการประเมินเพ่ือรับรองปริญญาให้ยื่นค าขอเป็นหนังสือ  พร้อมทั้งจัดส่ง
เอกสารตามแบบที่คุรุสภาก าหนด  และข้อมูลผู้เข้าศึกษาต่อเลขาธิการ  ภายใน  ๖๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่
ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ   

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอรายชื่อบุคคลให้คณะกรรมการแต่งตั้ง 
เพื่อท าหน้าที่ประเมินเพื่อรับรอง  ประกอบด้วย 

(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารจัดการการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ  โดยมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  หรือด ารงต า แหน่ง   
หรือเคยด ารงต าแหน่งทางการบริหารในระดับอุดมศึกษาไม่ต่ ากว่าคณบดีหรือเทียบเท่า 

(๒) อนุกรรมการ  จ านวนไม่น้อยกว่าสี่คน  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือเป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านบรหิารจัดการการศกึษา  ด้านวิชาการ  หรือด้านการนเิทศการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา 

(๓) อนุกรรมการจากกรรมการคุรุสภา  จ านวนไม่เกินสองคน 
ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๘ คณะอนุกรรมการอาจขอข้อมูลเพ่ิมเติม  หรือให้สถาบันชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม

ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้  โดยสถาบันจะต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน  ๔๕  วัน 
ข้อ ๙ เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรและการผลิตแล้วให้เสนอคณะกรรมการ

พิจารณาต่อไปโดยเร็ว 
ข้อ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการให้การรับรองปริญญาแล้วให้เลขาธิการจัดท าประกาศคุรุสภาและ

แจ้งให้สถาบันทราบ 
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า  ผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์  ให้เลขาธิการแจ้งให้

สถาบันปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๑ ในกรณีที่สถาบันเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ ได้รับการรับรองแล้ว  ให้แจ้ง   
การเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ  เพ่ือด าเนินการประเมินตามที่มีการเปลี่ยนแปลง  หรือในกรณี
ที่คณะอนุกรรมการติดตามผลการรับรอง  ให้น าความในข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

คณะกรรมการอาจเพิกถอนการรับรองตามข้อ  ๑๐  หากผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง 
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  โดยจัดท าประกาศคุรุสภาและแจ้งให้สถาบันทราบ 

ข้อ ๑๒ การรับรองปริญญาของแต่ละสถาบันมีก าหนดไม่เกินคราวละห้าปีและสถาบัน 
ต้องขอรับการประเมินใหม่ก่อนครบก าหนดไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน 

ข้อ ๑๓ การด าเนินงานรับรองปริญญาของแตล่ะสถาบันให้แล้วเสร็จ  ภายใน  ๑๘๐  วัน  ทัง้นี้  
วิธีการและแนวปฏิบัติในการรับรองปริญญาให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

ข้อ ๑๔ สถาบันจะต้องส่งข้อมูลหลังการรับรองตามที่คุรุสภาก าหนด  โดยคณะอนุกรรมการ 
จะติดตามผลเชิงประจักษ์  ไม่น้อยกว่าหลักสูตรละ  ๑  ครั้ง   

ข้อ ๑๕ ปริญญาที่คุรุสภาให้การรับรอง  เป็นคุณวุฒิที่ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คุรุสภาก าหนด 

ให้สถาบันเสนอรายชื่อผู้ได้รับปริญญาในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพต่อเลขาธิการ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามประกาศข้อใดข้อหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธานกรรมการคุรุสภา 

้หนา   ๑๕
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รายละเอียดแนบท้าย 
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ  

หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ. 2563 
------------------- 

ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดการก าหนดหลักเกณฑ์การรับรองปริญญา 

 การก าหนดหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพของหลักสูตร ๔ ปี  
มีการก าหนดกรอบแนวคิดของหลักสูตร ๔ ปี เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะ เน้นการสื่อสาร 
ไปถึงสถาบันอุดมศึกษาว่าจุดยืนของคุรุสภาต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน  
ให้สอดรับกับมาตรฐานวิชาชีพครู ฐานสมรรถนะ เน้นกระบวนการร่วมพัฒนาไปกับสถาบันอุดมศึกษา 
ยึดหลักการในการท างาน ๖ ด้าน ดังนี้   
 ๑. หลักกฎหมาย พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
ก าหนดให้คุรุสภามีอ านาจหน้าที่ในการรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ และผู้ ที่จะขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม จะต้องมีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า  
หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง ดังนั้น จึงต้องมีการรับรองปริญญาตามหลักกฎหมายดังกล่าว  
และผู้จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง  
 ๒. ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะกระบวนการปฏิบัติ การสอน 
ในสถานศึกษา นิสิตนักศึกษาต้องได้รับประสบการณ์และสมรรถนะที่เพียงพอส าหรับการออก 
ไปปฏิบัติวิชาชีพในอนาคต และการรับรองปริญญายึดกรอบการพิจารณา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร 
ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์  รวมถึงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  
จาก “Content Based”  ไปเป็น “Competency Based” โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาให้กับ
สถาบันอุดมศึกษา และใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการติดตามการด าเนินงาน 
 ๓. หลักเกณฑ์การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี  
ต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์เดิม แต่เพ่ิมจุดเน้น คือ  

 3.1 มีโครงสร้างมาตรฐาน เพ่ือให้เกิดคุณภาพในการผลิต เน้นการป้องกันและคุ้มครอง
ผู้บริโภค  

 3.2 เป็นการกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ไม่เน้นการบรรยาย แต่ส่งเสริมให้ครูของครูสร้างและใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ 
เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการผลิตครูให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสภาพปัญหาการศึกษา
ในปัจจุบัน 

 ๔. ก าหนดเฉพาะตัวชี้วัดที่ส าคัญ ที่เป็น KSF (Key Success Factor) หรือ Critical point 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้เกิดการพัฒนา มีการส่งต่อข้อมูลไปยังคณะกรรมการที่จะท าหน้าที่
ประเมินและติดตาม และให้ความส าคัญกับ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กระบวนการในการรับรอง  
2) การรายงานของหน่วยผลิต และ 3) กระบวนการติดตามประเมินและจะต้องเป็นการรับรอง 
โดยขอให้สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการปรับปรุงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  
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 5. แก้ปัญหาการด าเนินงานเดิม เช่น แนวปฏิบัติที่เน้นการประเมินเอกสาร ตรวจสอบตาม
รายการที่ก าหนด ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติกับสถาบันอุดมศึกษา จึงไม่ควรมีแนวปฏิบัติ
แบบเดิม แต่ควรตรวจสอบจากสิ่ งที่สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ ว่าสามารถตอบโจทย์ 
ที่คุรุสภาก าหนด เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีจุดเด่นของตัวเองในการผลิตบัณฑิต  และต้อง 
ไม่ซ้ าซ้อนการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
การประกันคุณภาพภายในและภายนอก  

  ๖. สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เช่น เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ การใช้และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ในรูปแบบต่าง ๆ  การมีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นต้น 
 
ส่วนที่ 2 วิธีการรับรองปริญญา 
 การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี มีวิธีการและ
หลักเกณฑ์การรับรองปริญญา ดังนี้ 

2.1 การขอรับรองปริญญา 
    หลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอขอรับรอง ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ
หรือได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบัน และได้รับทราบจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  

2.2 ระยะเวลาในการยื่นค าขอรับรองปริญญา 
 สถาบันที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพ่ือรับรองปริญญาให้ยื่นค าขอเป็นหนังสือ 
พร้อมจัดส่งเอกสารตามแบบที่คุรุสภาก าหนดต่อเลขาธิการก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า 60 วัน  
ส าหรับการเสนอขอรับรองในปี 2562 ไม่น าเงื่อนไขนี้มาประกอบการพิจารณา 
 
ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การรับรองปริญญา 
 หลักเกณฑ์การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี พิจารณา
จากองค์ประกอบ ๓ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านหลักสูตร  ๒) ด้านกระบวนการผลิต และ ๓) ด้านผลลัพธ์ 

1. ด้านหลักสูตร 
 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การรับรอง 
1.1 แผนการรับนิสิตนักศึกษา 
  

1) มีการรับนิสิตนักศึกษาไม่เกินแผนการรับที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.๒ หรือแผนการรับที่สภาสถาบันอนุมัติและ 
เสนอไปยังหน่วยงานที่ก ากับดูแล  

2) จ านวนอาจารย์นิ เทศก์ ๑ คน ดูแลนิสิตนักศึกษา 
ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  
ไม่เกิน ๑๐ คน 

1.2 การคัดเลือกนิสิตนักศึกษา มีกระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาชัดเจนเป็นระบบ      
สามารถคัดกรองผู้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับความเป็นครู 
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ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การรับรอง 
1.3 ความสอดคล้องของรายวิชากับ
มาตรฐานวิชาชีพ   ซึ่งประกอบด้วย   

๑) มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ   

๒) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย  
(๑) การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู   
(2) การจัดการเรียนรู้   
(๓) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง

และชุมชน 
   ๓) มาตรฐานการปฏิบัติตน  

สถาบันอุดมศึกษาสามารถอธิบายได้ว่าแต่ละรายวิชา
ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาทุกคน มีสมรรถนะสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ ซึ่ งต้องแสดงข้อมูลหรือหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ประกอบการพิจารณา เช่น Curriculum 
mapping  

 

2. ด้านกระบวนการผลิต 
 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การรับรอง 
๒.๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
      หลักสูตรผลิตครู 
  
 
 

1)  คณะหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตครูต้องมี
บทบาทหน้าที่ ในด้านการผลิตครู หรือได้รับมอบหมาย
พันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู จากสภาสถาบัน  

2)  มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดการเรียนรู้            
รายวิชาชีพครู  การจัดประสบการณ์วิชาชีพครู               
และการบ่มเพาะความเป็นครู สังกัดคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ หรือชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน 

๒.๒ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชพีครู 
 

1)  คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู สอดคล้องกับที่  
     ก าหนด ใน มคอ.๑ ของ อว.   
2)  อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิ หรือประสบการณ์สอดคล้องกับ 
     รายวชิาที่สอน 

๒.๓ การจัดการเรียนรู้/  
      กระบวนการเรียนรู้ 
 
 
 

1) สัดส่วนอาจารย์ผู้สอนต่อผู้เรียน ในรายวิชาชีพครูที่มี             
    การปฏิบัติ ไม่เกิน ๑ : 30  
2) มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เสริมสร้างทักษะ

ศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการชุมชน 

การเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)  

๔) มีการบูรณาการการเรียนรู้กับสถานศึกษาหรือแหล่ง
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

5) มีการน าผลการประเมินนสิตินักศึกษา มาใช้ในการปรับปรงุ 
การจัดการเรียนรู้          

6) มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 
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ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การรับรอง 
๒.๔ การวัดและการประเมิน 
 

๑) มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ 

2) อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาชีพครู ยึดถือและปฏิบัติตาม
เกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ก าหนดในประมวลรายวิชา
หรือรายละเอียดรายวิชา (course syllabus)  

๒.๕ บรรยากาศ สภาพแวดล้อม  
      และการใช้เทคโนโลยี 
  1) มีการจัดบรรยากาศและ  
       สภาพแวดล้อมส่งเสริม            

การเรียนรู้ 
 2) มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

เทคโนโลยี ที่สนับสนุน 
การเรียนรู้ 

๑)  มีห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  

๒)  มีวัสดุ  อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอและเอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

3)  มีห้องหรือสถานที่ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะ                 
 ที่เหมาะสม  

4) มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด/ห้องสมุด
เสมือนจริง (virtual library) ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและ 
ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ 

5) มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้  
ในปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน 

6)  มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2.6 ระบบการนิเทศ 
 

1)  อาจารย์นิเทศก์ต้องมีประสบการณ์ในการนิเทศ           
ไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณีมีประสบการณ์นิเทศต่ ากว่า         
ที่ก าหนดต้องมีอาจารย์ที่ท าหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศก์พ่ีเลี้ยง 

2)  สัดส่วนอาจารย์นิเทศก์ต่อนิสิตนักศึกษา ต้องไม่เกิน ๑ : ๑๐  
๓)  มีหลักเกณฑ์ในการมอบหมายภาระงานให้กับผู้ท าหน้าที่

อาจารย์นิเทศก์ที่ชัดเจน 
4)  มีการประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศก์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันเกี่ยวกับคู่มือการนิเทศและเกณฑ์การนิเทศ 
5) มีคู่มือการนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและ 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
ส าหรับอาจารย์นิเทศก์ โดยมีเอกสาร/แบบฟอร์มในการนิเทศ 
นิสิตนักศึกษาท่ีชัดเจน  
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ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การรับรอง 
 6) มคีู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติ 

การสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะส าหรับนิสติ
นักศึกษา 

7) มีการนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน   
8) มีการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา 

เฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง/ภาคเรียน โดยต้องเป็น 
การนิเทศเต็มคาบการสอนแบบ face to face 
ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง และอีก ๑ ครั้ง อาจใช้วิธีการ 
นิเทศเต็มคาบการสอนแบบ face to face 
หรือวิธีอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น ผา่นสื่อออนไลน์  
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 

9)  มีหลักฐานการนิเทศนิสิตนักศึกษา ที่จัดเก็บเป็นระบบ
พร้อมรับการตรวจสอบ 

2.7  การปฏิบัติการสอน                                     
 

1) สถาบันมีเกณฑ์หรือหลักการในการคัดเลือก 
    สถานศึกษาเครือข่ายส าหรับปฏิบัติการสอน 
๒) มีสถานศึกษาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเป็นพื้นที่         

ในการปฏิบัติการสอนตลอดหลักสูตรอย่างเพียงพอ 
และเหมาะสม 

3) มีแผนการท างานร่วมกันระหว่างสถาบันกับสถานศึกษา
เครือข่ายในการพัฒนานิสิตนักศึกษาตลอดวงรอบ 
ของหลักสูตร 

 4) มีชั่วโมงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและ 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง ส าหรับชั่วโมงการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ต้องไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ ๘ คาบ และงานอ่ืนๆ ในหน้าที่ครู ไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ ๘ คาบ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน  

๕) มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นรายบุคคล  
๖) มีการประเมินสมรรถนะและรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพนิสิตนักศึกษาแยกตามระดับชั้นปี 
๗) มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติการสอน

ของนิสิตนักศึกษา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๘) มีแผนในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษาท่ีชัดเจน 
 
 
 



 - ๖ - 
 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การรับรอง 
๒.8 กิจกรรมเสริมความเป็นครู         ๑) นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู                             

ปีละไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม 
๒)  มีการบันทึกการเรียนรู้และสะท้อนคิดการเปลี่ยนแปลง              

ที่เกิดขึ้นของนิสิตนักศึกษา   
๓) มีกระบวนการติดตามพัฒนาการของนิสิตนักศึกษา           

ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ - ๔ อย่างเป็นระบบ  
๒.9 การพัฒนาทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ  
1) มีแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรที่ชัดเจน 
2) มีการก าหนดร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ  

 
 

  3. ด้านผลลัพธ์ 
 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การรับรอง 
๓.๑ จ านวนบัณฑิตที่จะส าเร็จ

การศึกษา 
จ านวนบัณฑิตไม่เกินจากแผนการรับนิสิตนักศึกษา  
ที่ปรากฏใน มคอ.๒ 

๓.๒ ความพึงพอใจของสถานศึกษา 
      ส าหรับปฏิบัติการสอนที่มีต่อ 
      คุณภาพของนิสิตนักศึกษา        
      ในเรื่อง 

1) ความรู้ในวิชาเฉพาะ 
2) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
3) การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
4) วินัยในการปฏิบัติงาน  
5) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
6) บุคลิกภาพ 

 

๑) มีเครื่องมือและวิธีการในการเก็บข้อมูลที่ชัดเจน 
๒) ระดับความพึงพอใจของสถานศึกษาส าหรับปฏิบัติการสอน 

ที่มีต่อคุณภาพของนิสิตนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
3) น าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนา 
 
หมายเหตุ 
ในระยะเริ่มแรกที่ยังไม่มีนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร ๔ ปี              
ออกปฏิบัติการสอน คุรุสภาจะยังไม่บังคับใช้เกณฑ์นี้ 
ในการพิจารณาให้การรับรองหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 

 


