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รายละเอียดการด าเนินงานฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2560 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนาผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน  โดยการเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรม  ตามข้อบังคับรุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 มาแล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐาน  เพ่ือให้มีความรู้และสมรรถนะ     
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครบ 9 มาตรฐาน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2. หน่วยฝึกอบรม 

หน่วยฝึกอบรม ต้องเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ที่มีประสบการณ์การจัดฝึกอบรม
มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน และเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่คุรุสภาให้การรับรอง        
การจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา  9 มาตรฐาน 
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 

3.1 เป็นผู้ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา โดยวิธีเทียบโอน  
ทดสอบ หรือฝึกอบรม มาแล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐาน และได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู      
จากคุรุสภาแล้ว หรือ 

3.2 เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คณะกรรมการ      
คุรุสภามีมติให้การรับรอง 
4.  หลักสูตรฝึกอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่ก่าหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548  ตามหลักสูตรกลางของคุรุสภา  ดังนี้ 

หลักสูตรที่  1  ภาษาและเทคโนโลยีส่าหรับครู   จ่านวน  60  ชั่วโมง 
หลักสูตรที่  2  การพัฒนาหลักสูตร    จ่านวน  60  ชั่วโมง 
หลักสูตรที่  3  การจัดการเรียนรู้     จ่านวน  60  ชั่วโมง 
หลักสูตรที่  4  จิตวิทยาส่าหรับครู     จ่านวน  60  ชั่วโมง 
หลักสูตรที่  5  การวัดและประเมินผลการศึกษา   จ่านวน  60  ชั่วโมง 
หลักสูตรที่  6  การบริหารจัดการในห้องเรียน   จ่านวน  60  ชั่วโมง 
หลักสูตรที่  7  การวิจัยทางการศึกษา    จ่านวน  60  ชั่วโมง 
หลักสูตรที่  8  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จ่านวน  60  ชั่วโมง 
หลักสูตรที่  9  ความเป็นครู     จ่านวน  60  ชั่วโมง 
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5.  ค่าสมัครการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ต้องช่าระค่าสมัครการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตร หลักสูตรละ 2,000  
บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม ดังนี้ 

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร 
(2) ค่าเอกสาร  ต่ารา  สื่อการฝึกอบรม หรือค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

ฝึกอบรม 
(3) ค่าวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม 
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 

6.  การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
6.1  ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  3  สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา      

ที่คณะกรรมการคุรุสภาก่าหนดให้เป็นหน่วยฝึกอบรมของคุรุสภา  ตามก่าหนดการฝึกอบรมที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้งต่อ  
คุรุสภา  โดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครและแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่ลงลายมือชื่อรับรองส่าเนาถูกต้อง
ทุกฉบับ ดังนี้ 

(1) ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน  หรือส่าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
(2) ส่าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี) 
(3) ส่าเนาปริญญาบัตรและใบเสดงผลการศึกษา  (Transcript) 
(4) ส่าเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  โดยการเทียบโอน  

การทดสอบ  หรือการฝึกอบรม 
(5) กรณีใช้ผลการฝึกอบรม ปีการศึกษา  2558-2559  ให้แนบประกาศผลการฝึกอบรม

ทีม่ีรายชื่อของตนเอง  (สืบค้นและพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของคุรุสภา) 
(6) กรณีผู้สมัครเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  (ป.วค.)         

ที่คุรุสภาให้การรับรอง  ต้องเป็นผู้ที่ส่าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อน  เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู  (ป.วค.)  ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนในระบบสารสนเทศบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของคุรุสภา  
เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และเมื่อระบบฯ ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว  ผู้สมัครสามารถพิมพ์เอกสาร         
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครฝึกอบรม 

6.2 ผู้สมัครจะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีก่าหนดการฝึกอบรม ในวันและเวลาที่
ซ้่าซ้อนกันไม่ได้โดยเด็ดขาด แม้จะซ้่าซ้อนกันเพียงวันเดียวก็ตาม 

6.3 ผู้สมัครจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 3 และด่าเนินการตามข้อ 6.1-6.2  
ในแบบฟอร์มใบสมัคร  หากส่านักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 
หรือไม่ด่าเนินการตามข้อ 6.1-6.2  ให้ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ  และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
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6.4 หน่วยฝึกอบรมด่าเนินการรับสมัครตามจ่านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ระบุในแผนการจัด
ฝึกอบรมที่แจ้งต่อเลขาธิการคุรุสภา  โดยตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้สมัคร ได้แก่ ใบสมัคร
ฝึกอบรมฯ และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 6.1 

ห้ามหน่วยฝึกอบรม  รับสมัครบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 3 เข้ารับการฝึกอบรมโดยเด็ดขาด 
กรณีที่รับผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมฯ ส่านักงานเลขาธิการคุรุสภา จะถือว่าผู้สมัครรายดังกล่าวไม่ได้สมัคร   
เข้ารับการฝึกอบรม และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

6.5 หลักสูตรและละหลักสูตร  หน่วยฝึกอบรมจะต้องรับสมัครผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่เกิน  
จ านวน  3  รุ่น  รุ่นละไม่เกิน  จ านวน 3 ห้อง และห้องละไม่เกิน 50 คน  โดยทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนการจัด
ฝึกอบรม  ที่หน่วยฝึกอบรมแจ้งต่อเลขาธิการคุรุสภา  ในกรณีที่มีความจ่าเป็นต้องจัดฝึกอบรมเกินจ่านวน 3 รุ่น ให้
หน่วยฝึกอบรมเสนอคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษาพิจารณาข้อมูลความพร้อมในการจัด
ฝึกอบรมเป็นรายกรณี และเม่ือได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว หน่วยฝึกอบรมสามารถด่าเนินการจัดฝึกอบรมได้ 

6.6  หน่วยฝึกอบรม  อาจสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกก่าหนดการฝึกอบรมได้ในกรณีมีจ่านวนผู้สมัคร
ฝึกอบรมในหลักสูตร ไม่ถึงจ่านวน 30 คน กรณีมีการยกเลิกก่าหนดการฝึกอบรม ให้หน่วยฝึกอบรมคืนเงินค่าสมัคร
การฝึกอบรมให้กับผู้สมัครทุกคนในหลักสูตรนั้น และแจ้งต่อเลขาธิการคุรุสภาทราบ และผู้สมัครจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง
ใดๆ ทั้งส้ิน 
7. การฝึกอบรมและรายงานผลการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม 

7.1 หน่วยฝึกอบรมด่าเนินการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
(1)  จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน  

(หลักสูตรกลาง)  ของคุรุสภา  หลักสูตรละ 60 ชั่วโมง  แต่ละหลักสูตร ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติ       
60 : 40 มีค่าอธิบายรายวิชา  วัตถุประสงค์  ขอบข่ายเนื้อหาแยกเป็นหน่วยที่มีรายละเอียดเนื้อหา  กิจกรรม การ
ฝึกอบรม  สื่อการฝึกอบรม  การวัดและประเมินผล  และเกณฑ์การผ่านของหลักสูตรฝึกอบรม 

(2) ระรยะเวลาอบรมในแต่ละหลักสูตรฝึกอบรม ไม่เกิน  6  ชั่วโมงต่อวัน  รวมเวลา       
ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 

(3) วิทยากรฝึกอบรม จะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
ความรู้ที่ให้การอบรม  โดยมีวิทยากรอย่างน้อย 1 คน ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 30-50 คน ต่อห้อง 

7.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยฝึกอบรม 
7.3 คณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา อาจเข้าท่าการประเมินสภาพจริง     

ของหน่วยฝึกอบรม เฉพาะกรณีของหน่วยฝึกอบรมที่ไม่ด่าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คุรุสภาก่าหนด เพ่ือ
ก่ากับดูแลให้หน่วยฝึกอบรมสามารถด่าเนินการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคุรุสภา ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
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7.4 หน่วยฝึกอบรมจะต้องรายงานคะแนนและผลการฝึกอบรมตามเกณฑ์การผ่านหลักสูตร
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรายบุคคลต่อเลขาธิการคุรุสภา  หลังจากสิ้นสุดการจัดฝึกอบรมตามก าหนดการที่ได้
แจ้งต่อ คุรุสภา ภายใน 15 วัน เป็นหนังสือ พร้อมไฟล์ข้อมูลรายงานผลการฝึกอบรมฯ (แบบ อ.ม.2)  รวมถึงจะต้อง
รายงานผลการฝึกอบรมฯ ผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ระบบมาตรฐานวิชาชีพ) (TEPIS) 
เพ่ือส่านักงานเลขาธิการคุรุสภา จะได้ด่าเนินการรับรองผลการฝึกอบรมฯ และประกาศผลการฝึกอบรมฯ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของคุรุสภาได้ กรณีหน่วยฝึกอบรมไม่ได้ด่าเนินการรายงานคะแนนและผลการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่
ก่าหนด  คณะอนุกรรมการฯ อาจจะไม่พิจารณารับรองผลการฝึกอบรม 

7.5 ใบสมัคร ใบรายงานตัว และเอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ให้
จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน ณ หน่วยฝึกอบรมของคุรุสภาแต่ละแห่ง 

ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจะถือว่าการรายงานคะแนนและผลการฝึกอบรมของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมฯ ตามเกณฑ์การผ่านหลักสูตร เป็นข้อมูลที่หน่วยฝึกอบรมรับรองความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว โดยมิให้
มีการแก้ไขคะแนนหรือจ านวนชั่วโมงท่ีเข้าฝึกอบรมฯ ในภายหลัง 
8. เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม 

8.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีจ่านวนชั่วโมงเข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
8.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีผลการประเมินการผ่านในหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
9. การออกหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม 

ให้หน่วยฝึกอบรมออกวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก่าหนดในหลักสูตรกลางของคุรุสภา
ตามแบบท่ีส่านักงานเลขาธิการคุรุสภาก่าหนด 
10. การรับรองผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 

10.1 ในการด่าเนินการตามข้อ 7.4  หน่วยฝึกอบรมต้องพึงระมัดระวังในเรื่องการกรอกข้อมูล 
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ อาทิ ค่าน่าหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประจ่าตัวประชาชน ให้ถูกต้อง  การกรอก
ข้อมูลชั่วโมงฝึกอบรมฯ คะแนนผลการประเมิน การจัดท่าไฟล์ข้อมูลรายงบานผลการฝึกอบรมฯ (แบบ อ.ม.2) ตาม
แบบที่คุรุสภาก่าหนด และการตรวจสอบเอกสารให้รอบคอบก่อนด่าเนินการจัดส่งให้แก่ส่านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

10.2 ส่านักงานเลขาธิการคุรุสภา จะด่าเนินการจัดท่าข้อมูลการรับรองผลการการฝึกอบรมตามที่
หน่วยฝึกอบรมได้แจ้งต่อเลขาธิการคุรุสภา  เสนอคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษาให้การรับรอง 

10.3 เมื่อคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้การรับรองแล้ว ส่านักงานเลขาธิการคุรุสภาจะด่าเนินการ
ประกาศผลการผ่านฝึกอบรม ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา  เพ่ือแจ้งผลการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ 

10.4 ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถพิมพ์ประกาศผลการฝึกอบรมเป็นหลักฐานในการประกอบค่า
ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในกรณีที่มีประสบการณ์การ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของคณะกรรมการคุรุสภาก่าหนด 
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 
11. การน าส่งข้อมูล 

ให้หน่วยฝึกอบรม ด่าเนินการส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการฝึกอบรมตามข้อ 7.4    
ทางไปรษณีย์  ตามท่ีอยู่ในการจัดส่ง ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 ส่านักมาตรฐานวิชาชีพ  กลุ่มรับรองความรู้และความช่านาญ 
 โทร. 02-304-9899  ต่อ 633, 02-282-4862 
 โทรสาร 02-280-6226 

เรียน    เลขาธิการคุรุสภา 
  ส่านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
  128/1  ถนนนครราชสีมา  แขวงดุสิต 
  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 
  10300 

(งานฝึกอบรม 9 มาตรฐาน  ปีการศึกษา  2560) 


