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

