คุรุสภา
แบบคําขอเทียบโอนความรูตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว) ......................................นามสกุล ...................................................สัญชาติ .......................
เกิดวันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................ อายุ ........... ป เลขประจําตัวประชาชน ................................................
ระดับปริญญาตรี สาขา ....................................................... หลักสูตร ................................................วันที่เขาศึกษา..........................
วันที่สําเร็จการศึกษา.......................................สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ..............................................................................................
ระดับปริญญาโท สาขา......................................................... หลักสูตร ...............................................วันที่เขาศึกษา..........................
วันที่สําเร็จการศึกษา.......................................สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ..............................................................................................
ระดับปริญญาเอก สาขา........................................................ หลักสูตร ...............................................วันที่เขาศึกษา..........................
วันที่สําเร็จการศึกษา........................................สถาบันที่สําเร็จการศึกษา .............................................................................................
อยูบานเลขที่ ............................. หมูที่ ............... ตรอก / ซอย .......................................... ถนน ........................................................
แขวง / ตําบล ............................................. เขต / อําเภอ....................................................จังหวัด ....................................................
รหัสไปรษณีย ................................ โทรศัพท ................................................................ E – mail ......................................................
สถานที่ทํางาน .......................................................... เลขที่ ...................... หมูที่ ..............ตรอก / ซอย...............................................
ถนน ............................... แขวง / ตําบล ...................................... เขต / อําเภอ .............................. จังหวัด .....................................
รหัสไปรษณีย ...................................โทรศัพท ...................................................... E – mail ...............................................................
๑. มีความประสงคจะขอเทียบโอนความรูวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้ (กรอกรหัสวิชา ชื่อรายวิชา ผลการเรียน)
มาตรฐานความรูที่ ๑ หลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา วิชาที่นํามาเทียบ…………………………………..….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มาตรฐานความรูท ี่ ๒ นโยบายและการวางแผนการศึกษา วิชาที่นํามาเทียบ…………………………………………………................…..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/ มาตรฐานที่ ๓…

- ๒ -

มาตรฐานความรูที่ ๓ การบริหารดานวิชาการ วิชาที่นํามาเทียบ……………………………………………................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มาตรฐานความรูที่ ๔ การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ วิชาที่นํามาเทียบ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มาตรฐานความรูที่ ๕ การบริหารงานบุคคล วิชาที่นํามาเทียบ………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มาตรฐานความรูที่ ๖ การบริหารกิจการนักเรียน วิชาที่นํามาเทียบ………………………..……………………..………………..……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……
มาตรฐานความรูที่ ๗ การประกันคุณภาพการศึกษา วิชาที่นํามาเทียบ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มาตรฐานความรูที่ ๘ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาที่นํามาเทียบ……………………………………………..………….…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มาตรฐานความรูที่ ๙ การบริหารการประชาสัมพันธ และความสัมพันธชุมชน วิชาที่นํามาเทียบ………………..……………..……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มาตรฐานความรูที่ ๑๐ คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา วิชาที่นํามาเทียบ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๒. เอกสารและหลักฐาน...

-๓ -

๒. เอกสารและหลักฐานที่แนบมากับแบบคําขอเทียบโอนความรูฯ มี....................รายการ ดังนี้
๑.
สําเนาทะเบียนบาน
๒.
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๓.
สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนคํานําหนา ชื่อ และชื่อสกุล เชน ทะเบียนสมรส คําสั่งแตงตั้งยศ
๔.
สําเนาปริญญาบัตรปริญญาตรี และปริญญาโท (ถายังไมรับปริญญาใหใชหนั งสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว)
๕.
สําเนาใบแสดงผลการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท (Transcript) ที่ระบุวันที่สําเร็จการศึกษา
๖.
สําเนาคําอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอนความรูฯ ตามหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาที่มตี ราประทั บตัวจริงของ
สถาบันที่สําเร็จการศึกษาและมีเจาหนาที่ของสถาบันลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยระบุชื่อ-สกุล พรอมตําแหนง ถายสําเนาตั้งแต
หนาปกหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาเฉพาะที่ตองการเทียบโอนเทานั้น พรอมขีดเสนใตคําอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอนความรู
ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารและที่นํามาประกอบการขอเทียบโอนถูกตองและเปนความจริงทุก
ประการ หากตรวจสอบพบภายหลังพบวาขอความใดหรือเอกสารใดไมถูกตองหรือไมเปนความจริง ขาพเจายินดีใหสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภายกเลิกผลการเทียบโอนความรูได และขาพเจายินยอมใหตรวจสอบขอมูลบุคคลตามที่ระบุในแบบคําขอไดจาก
สํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย กรณีที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบแบบคําขอ หากเอกสารหลักฐานที่ยื่น
มาแลวไมครบถวนถูกตองตามที่กําหนดไวในคูมือประชาชน ขาพเจายินดีแกไข เพิ่มเติมเอกสารหลักฐาน และสงกลับคื นภายใน
30 วัน นับตั้งแตวันที่ขาพเจาไดรับแจงผลการตรวจสอบจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
(ลงชื่อ) ........................................................ ผูยื่นแบบคําขอ
(.....................................................................)
วัน / เดือน / ปที่ยื่นเอกสาร.................................

คําเตือน
ผูขอเทียบโอนความรูที่ประสงคจะยื่นเอกสารหลักฐาน เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการขอเทียบโอนความรูตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา ตองยื่นแบบคําขอของตนเอง พรอมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐานประกอบตามที่ครุ ุสภากําหนด โดยผูยื่น
คําขอจะตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารหลักฐานแนบประกอบทุกฉบับ และหากผูใดทําการปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือ
สวนหนึ่งสวนใด ตัดทอนขอความ ทําการแกไขดวยประการใด ๆ ประทับตราปลอม หรือการลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารนั้น
เพื่อใหเชื่อวาเปนเอกสารหลักฐานที่แทจริง ผูนั้นมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร หากนําเอกสารปลอมดังกลาวไปใช ผูนั้น
กระทําความผิดฐานใชเอกสารปลอมดวย ซึ่งมีโทษทางอาญาตองถูกจําคุก หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอเทียบโอนความรูตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
1. โปรดกรอกขอความในแบบคําขอใหถูกตองครบถวนโดยละเอียดตามความเปนจริง ดวยลายมือที่ชัดเจน อานงาย
หรือพิมพ และลงลายมือชื่อผูยื่นคํารองขอดวยตนเอง
2. ชื่อ – นามสกุล ใหวงกลมหรือขีดเสนใต คํานําหนาชื่อ หากมียศหรือฐานันดรศักดิ์นําหนาชื่อที่ระบุไวดวย
3. การลงนามรับรองสําเนาถูกตองในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ใหลงนามตรงพื้นที่วางของเอกสาร เพื่อไมให
ลายมือชื่อทับกับรายวิชา และเกรด
4. ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรที่นํามาใชในการเทียบโอนมาตรฐานความรูแตละมาตรฐานของคุรสุ ภาวามีรายวิชา
ใดบางที่สามารถเทียบไดระบุรายวิชาใหครบถวน โดยรายวิชาที่นํามาเทียบจะตองไดระดับคะแนนไมต่ํากวา ๒ หรือ
เทียบเทาที่ปรากฏในใบแสดงผลการเรียนมีวันสําเร็จการศึกษาเทานั้น
5. สําหรับคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ใหขอรับรองการเทียบคุณวุฒิที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หากผลการรับรองคุณวุฒิพิจารณาแลววาไมไดรับการรับรองวิทยฐานะหรือพิจารณาแลวมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรีจะไม
สามารถเทียบโอนความรู และแปลคําอธิบายรายวิชา (Course Description) ในรายวิชาที่ตองการเทียบโอนความรูฯ
เปนภาษาไทยโดยสถาบันที่นาเชื่อถือ
6. ใหเรียงเอกสารตามหัวขอใหถูกตองและรับรองสําเนาถูกตอง เอกสารลําดับที่ ๑ – ๖
7. ใหระบุที่อยูที่สะดวกในการติดตอ เพื่อการจัดสงเอกสาร หรือขอขอมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
8. กรณีสงมาทางไปรษณีย สงมาที่ กลุมรับรองความรูและความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ สํานักมาตรฐานวิชาชีพ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เลขที่ ๑๒๘/๑ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

ตารางเทียบโอนเนื้อหาความรู กับสาระความรูวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด
ชื่อผูขอเทียบโอน..........................................................................................................................................................................................................
มาตรฐานความรู หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
รายวิชาที่ขอเทียบโอน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนในรายวิชาที่ขอเทียบโอน (ไมต่ํากวาคาระดับ ๒.๐๐)
( ) ผานเกณฑ
( ) ไมผานเกณฑ
สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา.....................................................................................................................................................................................................................................
มาตรฐานความรู
๑. หลักและกระบวนการ
การบริหารการศึกษา

สาระความรูตามมาตรฐาน
(๑) หลักและทฤษฎีทางการ
บริหาร และการบริหาร
การศึกษา
(๒) ระบบและกระบวนการ
บริหาร และการจัดการ
การศึกษายุคใหม
(๓) การสรางวิสัยทัศนในการ
บริหาร และจัดการ
การศึกษา
(๔) กฎหมายที่เกีย่ วของกับ
การศึกษา
(๕) บริบทและแนวโนมการ
จัดการการศึกษา

(๑)

(๒)
(๓)
(๔)

สมรรถนะตามมาตรฐาน
สามารถนําความรู ความเขาใจ
ในหลักการและทฤษฎีทางการ
บริหารการศึกษาไปประยุกตใชใน
การบริหารการศึกษา
สามารถวิเคราะห สังเคราะห
และสรางองคความรูในการ
บริหารจัดการศึกษา
สามารถกําหนดวิสัยทัศน และ
เปาหมายของการศึกษา
สามารถจัดองคกร โครงสราง
การบริหาร และกําหนดภารกิจ
ของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาไดเหมาะสม

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห

ตารางเทียบโอนเนื้อหาความรู กับสาระความรูวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด
ชื่อผูขอเทียบโอน..................................................................................................................................................................................................................................
มาตรฐานความรู นโยบายและการวางแผนการศึกษา
รายวิชาที่ขอเทียบโอน………………………………………………….…………………………..…………………………………………
ผลการเรียนในรายวิชาที่ขอเทียบโอน (ไมต่ํากวาคาระดับ ๒.๐๐)
( ) ผานเกณฑ
( ) ไมผานเกณฑ
สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา.....................................................................................................................................................................................................................................
มาตรฐานความรู
๒. นโยบายและการ
วางแผนการศึกษา

สาระความรูตามมาตรฐาน
(๑) พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยีที่มีผลตอการจัด
การศึกษา
(๒) ระบบและทฤษฎีการ
วางแผน
(๓) การวิเคราะหและการ
กําหนดนโยบายการศึกษา
(๔) การวางแผน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(๕) การพัฒนานโยบาย
การศึกษา
(๖) การประเมินนโยบาย
การศึกษา

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

สมรรถนะตามมาตรฐาน
สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํา
นโยบายการศึกษา
สามารถกําหนดนโยบาย วาง
แผนการดําเนินงานและประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา
สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ที่มุงใหเกิดผลดี คุม คาตอ
การศึกษา สังคม และสิ่งแวดลอม
สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติ
สามารถติดตามประเมินและรายงาน
ผลการดําเนินงาน

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห

ตารางเทียบโอนเนื้อหาความรู กับสาระความรูวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด
ชื่อผูขอเทียบโอน................................................................................................................................................................................................................................. ๓
มาตรฐานความรู การบริหารดานวิชาการ
รายวิชาที่ขอเทียบโอน………………………….………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนในรายวิชาที่ขอเทียบโอน (ไมต่ํากวาคาระดับ ๒.๐๐)
( ) ผานเกณฑ
( ) ไมผานเกณฑ
สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา.....................................................................................................................................................................................................................................
มาตรฐานความรู
๓. การบริหารดานวิชาการ

สาระความรูตามมาตรฐาน
(๑) การบริหารจัดการเรียนรูที่ยดึ
ผูเรียนเปนสําคัญ
(๒) หลักการและรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตร
(๓) การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
(๔) หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการ
นิเทศ
(๕) กลยุทธการนิเทศการศึกษา
(๖) การวางแผนและการ
ประเมินผลการนิเทศ
การศึกษา
(๗) ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการศึกษา
(๘) หลักการและเทคนิคการวัด
และประเมินผลทางการ
ศึกษา
(๙) สถิติและคอมพิวเตอรเพื่อ
การวิจัย

สมรรถนะตามมาตรฐาน
(๑) สามารถบริหารจัดการการเรียนรู
(๒) สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(๓) สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษา
(๔) สามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห

ตารางเทียบโอนเนื้อหาความรู กับสาระความรูวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด
ชื่อผูขอเทียบโอน................................................................................................................................................................................................................................๔
มาตรฐานความรู การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ รายวิชาที่ขอเทียบโอน……………………………….………………………….…..…………………………………………………..
ผลการเรียนในรายวิชาที่ขอเทียบโอน (ไมต่ํากวาคาระดับ ๒.๐๐)
( ) ผานเกณฑ
( ) ไมผานเกณฑ
สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา.....................................................................................................................................................................................................................................
มาตรฐานความรู
๔. การบริหารดานธุรการ
การเงิน พัสดุ และ
อาคารสถานที่

สาระความรูตามมาตรฐาน
(๑) กฎหมายที่เกีย่ วของกับงาน
ธุรการ การเงิน พัสดุ และ
อาคารสถานที่
(๒) การจัดวางระบบควบคุม
ภายใน
(๓) เทคนิคการบริหารจัดการ
สภาพแวดลอมภายใน
สถานศึกษา

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

สมรรถนะตามมาตรฐาน
สามารถจัดระบบงานสารบรรณได
อยางมีประสิทธิภาพ
สามารถบริหารจัดการงบประมาณ
อยางถูกตองและเปนระบบ
สามารถวางระบบการบริหารและ
จัดการทรัพยากรภายใน สถานศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพเพื่อสงเสริมการจัดการ
เรียนรู

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห

ตารางเทียบโอนเนื้อหาความรู กับสาระความรูวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด
ชื่อผูขอเทียบโอน....................................................................................................................................................................................................................................๔๕
มาตรฐานความรู การบริหารงานบุคคล
รายวิชาที่ขอเทียบโอน............................................................................................................................................
ผลการเรียนในรายวิชาที่ขอเทียบโอน (ไมต่ํากวาคาระดับ ๒.๐๐)
( ) ผานเกณฑ
( ) ไมผานเกณฑ
สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา.....................................................................................................................................................................................................................................
มาตรฐานความรู
๕. การบริหารงานบุคคล

สาระความรูตามมาตรฐาน
(๑) หลักการบริหารงานบุคคล

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

สมรรถนะตามมาตรฐาน
สามารถสรรหาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน
สามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสม
กับ หนาที่ที่รับผิดชอบ
สามารถพัฒนาครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา ใหสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจ สําหรับครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา
สามารถใหคาํ ปรึกษาและแกไข
ปญหาการทํางานใหแกครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห

ตารางเทียบโอนเนื้อหาความรู กับสาระความรูวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด
ชื่อผูขอเทียบโอน....................................................................................................................................................................................................................................๔๕๖
มาตรฐานความรู การบริหารกิจการนักเรียน
รายวิชาที่ขอเทียบโอน........................................................................................................................................................................................
ผลการเรียนในรายวิชาที่ขอเทียบโอน (ไมต่ํากวาคาระดับ ๒.๐๐)
( ) ผานเกณฑ
( ) ไมผานเกณฑ
สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา.....................................................................................................................................................................................................................................
มาตรฐานความรู
๖. การบริหารกิจการ
นักเรียน

สาระความรูตามมาตรฐาน
(๑) คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค
(๒) ระบบการดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน
(๓) การจัดกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาผูเรียน

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

สมรรถนะตามมาตรฐาน
สามารถบริหารจัดการใหเกิด
กิจกรรมการพัฒนาผูเรียน
สามารถบริหารจัดการใหเกิดงาน
บริการผูเรียน
สามารถสงเสริมการจัดกิจกรรม
พิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน
ในดานตาง ๆ
สามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และความสามัคคีใน
หมูคณะ

ชือ่ วิชาและคําอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห

ตารางเทียบโอนเนื้อหาความรู กับสาระความรูวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด
ชื่อผูขอเทียบโอน.......................................................................................................................................................................................................................................๔๕๖๗
มาตรฐานความรู การประกันคุณภาพการศึกษา
รายวิชาที่ขอเทียบโอน...........................................................................................................................................................................................
ผลการเรียนในรายวิชาที่ขอเทียบโอน (ไมต่ํากวาคาระดับ ๒.๐๐)
( ) ผานเกณฑ
( ) ไมผานเกณฑ
สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา.....................................................................................................................................................................................................................................
มาตรฐานความรู
๗. การประกันคุณภาพ
การศึกษา

สาระความรูตามมาตรฐาน
สมรรถนะตามมาตรฐาน
(๑) หลักการและกระบวนการใน (๑) สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา
การศึกษา
(๒) สามารถประเมินผลและติดตาม
(๒) องคประกอบของการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษา
(๓) มาตรฐานการศึกษา
(๓) สามารถจัดทํารายงานผลการ
(๔) การประกันคุณภาพภายใน
ประเมินตนเองของสถานศึกษาเพือ่
และภายนอก
รองรับการประเมินภายนอก
(๕) บทบาทของผูบริหารในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห

ตารางเทียบโอนเนื้อหาความรู กับสาระความรูวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด
ชื่อผูขอเทียบโอน.....................................................................................................................................................................................................................................๔๕๖๗
มาตรฐานความรู การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาที่ขอเทียบโอน…………………………………………………………………………………………………………….
ผลการเรียนในรายวิชาที่ขอเทียบโอน (ไมต่ํากวาคาระดับ ๒.๐๐)
( ) ผานเกณฑ
( ) ไมผานเกณฑ
สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา.....................................................................................................................................................................................................................................
มาตรฐานความรู
๘. การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระความรูตามมาตรฐาน
(๑) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
(๒) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ
(๓) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเรียนรู

สมรรถนะตามมาตรฐาน
(๑) สามารถใชและบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ เพื่อการศึกษาและ
การปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
(๒) สามารถประเมินการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อนํามาปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
(๓) สามารถสงเสริม สนับสนุนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห

ตารางเทียบโอนเนื้อหาความรู กับสาระความรูวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด
ชื่อผูขอเทียบโอน.....................................................................................................................................................................................................................................๔๕๖๗๙
มาตรฐานความรู การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน รายวิชาที่ขอเทียบโอน……………………………………………………………………………………………..
ผลการเรียนในรายวิชาที่ขอเทียบโอน (ไมต่ํากวาคาระดับ ๒.๐๐)
( ) ผานเกณฑ
( ) ไมผานเกณฑ
สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา.....................................................................................................................................................................................................................................
มาตรฐานความรู
๙. การบริหารการ
ประชาสัมพันธและ
ความสัมพันธชมุ ชน

สาระความรูตามมาตรฐาน
(๑) หลักการประชาสัมพันธ
(๒) กลยุทธการสราง
ความสัมพันธกับชุมชน

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

(๕)

สมรรถนะตามมาตรฐาน
สามารถบริหารจัดการขอมูล
ขาวสารไปสูผ ูเรียน ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา
สามารถเผยแพรขอมูลขาวสารและ
กิจกรรมของสถานศึกษาไปสูชุมชน
สามารถใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมใน
การประชาสัมพันธ
สามารถสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยมี
เปาหมายในการเขาไปชวยเหลือ
ชุมชน และเปดโอกาสใหชุมชนเขามา
มีสวนรวม
สามารถระดมทรัพยากรและ
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริม
การจัดการศึกษา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห

ตารางเทียบโอนเนื้อหาความรู กับสาระความรูวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด
ชื่อผูขอเทียบโอน................................................................................................................................................................................................................................๑๐
มาตรฐานความรู คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
รายวิชาที่ขอเทียบโอน……………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนในรายวิชาที่ขอเทียบโอน (ไมต่ํากวาคาระดับ ๒.๐๐)
( ) ผานเกณฑ
( ) ไมผานเกณฑ
สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา.....................................................................................................................................................................................................................................
มาตรฐานความรู
๑๐. คุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา

สาระความรูตามมาตรฐาน
(๑) คุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับผูบริหาร
(๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผูบริหารสถานศึกษา
(๓) การพัฒนาจริยธรรม
ผูบริหารใหปฏิบัติตนใน
กรอบคุณธรรม
(๔) การบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี

สมรรถนะตามมาตรฐาน
(๑) เปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรมและ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
(๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
(๓) สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมี
คุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสม

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ผลการวิเคราะห

